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 الدرس احلادي واخلمسون
﷽ 

 
ه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب

 أجمعين.

ا بعد:  أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة اإلثنين السادس والعشرين من شهر ُجمادى األولى، من سنة إحدى وثالثين 

يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الدرس الحادي والخمسين من  -بحمد اهلل وتوفيقه  -مدينة الرياض، نعقد 

أن يوفقنا فيه لما يحبه  نسأل اهلل  « شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 ويرضاه، وأن يجعله ذخًرا لنا يف الدنيا واآلخرة، وأن يتقبله منَّا، اللهم آمين.

ء، من الكالم على المفاعيل وانتهينا أيًضا من االستثنا -يا إخوان  -انتهينا 

 «.باب الحال»نبدأ بباٍب جديد، وهو  -إن شاء اهلل  -والليلة 

يف أربعٍة وعشرين بيًتا، سنقرأ « ألفيته»يف  عقده ابن مالك  «باب الحال»

ر ونشرحها بإذن اهلل تعالى.  منها الليلة ما تيسَّ

 : قال«. األلفية»فنبدأ بقراءة أبيات 
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َض َلْةااَل ض مو .332  نَْتِصاا و اْلَحااالو َوْصاا

 

ا َأْ َ اااا و    َذَفااااْ   
ِو لِااااك َفااااالأ ْفِهاااا  مو

ْ ااااااااَت َّا.333  نْااااااااَتِ ال  مو ااااااااهو مو  َوَذْونو

 

ا  ْسااااااَتح    َيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

ااو و لِااك ِ ااْع أ َولِااك.334  مو ثواا و اْلمو َْ  َوَي

 

  َِ اااااااا ل  ََ لأ بِاااااااااَل َ  ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو   مو

ا بَِيااااْد .335  ااااَيا َيااااد  ََ ا بِ ااااد   َذبِْعااااهو مو

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد َوَذااااااا    َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

ََ َلْفف ااا َلاْعَتِ ااْد .336  اا ل  َواْلَحااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

اااا ض َفااااا   َيَ اااا ْ .337  ََّ نَ  َوَمْصااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

و اْلَحاااِل ن ْ .338  الِب ااا  و َِ ااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلاا

 

اااااْب َأْو َيااااابِنْ َلااااا  صَّ َْ ْ  َأْو يو  ِْ َيَتااااالأَّ

َةاااِ ْيِه َذاااَل .339   ِمااْن َبْعااِد َنْفااك أْو مو

 

ْسَتْسااااِهال  ا َعَلااااى اْماااا ِ أ مو  َيْبااااْ اْماااا و

 فهذه ثمانية أبيات نشرحها الليلة إن شاء اهلل تعالى. 

 بتعريف الحال، فقال: ففي البداية كالمعتاد بدأ 

َض َلْةاااااَل ض مو   نَْتِصااااا و اْلَحاااااالو َوْصااااا

 

ِو لِااااااااااااااك َفااااااااااااااالأ   ْفِهاااااااااااااا  مو

 لالحال ما اجتمعت ليه  يع ال  وط: 

 هو: الوصف، الفضلة، المنتصب، الدال على هيئة صاحبه. 

ا»ثم مثَّل ذلك بقوله:  ، أي: أذهب فرًدا، أي: أذهب حالة كوين «َأْ َ  و  َذَفْ   

هب أنا حالة ، أذ«أذهب»حال، حاٌل من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل « فرًدا»فرًدا، فـ

 كوين فرًدا.

كما شرحنا أكثر من مرة: ما ليس  -المراد بالفضلة يف النحو « َلْةَل ض »فقوله: 

عمدًة يف تركيب الجملة، فهذا اصطالح نحوي يعود إلى الرتكيب، ال يعود إلى 

المعنى، أي: ما ليس بمبتدأ أو خرب يف الجملة االسمية، وال فاعاًل وال نائب فاعل 

لفعلية، فهذه األشياء األربعة ال تستغني عنها الجملتان االسمية يف الجملة ا
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والفعلية، وما سوى ذلك ُيسمى يف اصطالح النحويين بالفضلة، يعني: ُيمكن أن 

 تتكون وترتكب الجملة بدونه.

أن المعنى يستغني عن هذه الفضلة؛ ألن الفضلة من حيث  ولي  معنى  لك:

عنها المعنى، وقد تكون عمدًة يف المعنى ال  المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغني

يستغني المعنى عنها، وإنما المراد بالفضلة يف اصطالح النحويين: الفضلة من 

 حيث الرتكيب.

 أما الحال من فيث المعنى: لهو ين سِ ذغي ع نلى:

 .فالأ مؤذدة 

 . مبيلن 
 فالأ

إلى  ،يف الخربوكذلك ُيقال يف الصفة، وكذلك ُيقال يف التمييز، وكذلك ُيقال 

 «الحال»آخره، فالحال إما أن يكون حااًل مؤكًدا، أو نقول: حااًل مؤكدًة؛ ألن لفظة 

ر وُتؤنَّث.  يف اللغة يجوز أن ُتذكَّ

 ما معنى حال مؤكدة؟ متى ُيقال: إن هذه الكلمة فائدهتا التوكيد؟

يد إذا لم تأِت بمعنى جديد، الكلمة إذا كانت فائدهتا وغرضها ووظيفتها تأك

المعنى السابق، فنقول: فائدهتا والغرض منها التأكيد، هذا غرض معترب يف جميع 

 (ڻ ڻ ۀ ۀ)تعالى:  قوله :اللغات، فمن أمثلة ذلك يف الحال

م بمعنى الضحك، وتقول: [19النمل:] ، فإن األصل يف «جئت ماشًيا»، فإن التبسُّ

 المجيء المشي، وهكذا. 

سة، وهذا هو األصل يف الحالوُيقال: مؤ وقد  َو  الحال مبين ، كما هو  ،سِّ

تأيت بمعنًى جديد ال  :، أي«مبينة أو مؤسسة»األصل يف بقية أبواب النحو، وقولنا: 

حتى  ،خائف ا، فأنت ال تعرف أن زيدً «جاء زيٌد خائًفا»ُيعرف إال هبا، كأن تقول: 
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لمعنى، فُيقال: تبيين هذا ا :حال فائدهتا التبيين، يعني «خائًفا»ـ، ف«خائًفا»تقول:  

س، ال ُيعرف إال به.  التأسيس يعني تأيت بمعنى ُمؤسَّ

: ، والحال «تمشِ »حال من فاعل  «متبخرتًا»، «متبخرتًا ال تمشِ » و  ول مثال 

عن  اههنا ال تنه كهنا يف المعنى عمدة، بل هو المقصود أصاًل بالكالم؛ ألن

ما تنهاه عن التبخرت يف ، وإن«ال تمشِ »المشي، أنت ال تنهاه عن المشي، تقول: 

حئ مئ ىئ )تعالى:  المشي، والتبخرت هنا الحال هو عمدة الكالم، ومثل ذلك قوله

ليس النهي عن المشي،  :واهلل أعلم - فمعنى اآلية ،[37اإل  اء:] (يئ جبحب

 وإنما المعنى النهي عن المرح يف المشي.

ا  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) قوله تعالى: :ومن  لك أية 

 -العائدة إلى اهلل «نا»وهو  (ۈئ)حال من فاعل  :(ڌ)ـف [16األنبياء:]

ما خلقناهم حالة كوننا العبين، هذه الحال فضلة يف المعنى؟  :يعني – جل جالله

، ولكن النفي هنا ليس  ما خلقنا السماء واألرض؟ هو خالقهما :المعنى له

 واقًعا على الخلق، وإنما النفي واقٌع على نفي اللعب، فهو عمدة الكالم.

ا قد  ل ك الحال شيئ ا ثالث ا يسمونه: الحال الُموطِّئة، قد تأيت الحال ُموطِّئة،  وأية 

حالة كونه رجاًل خائًفا، فنحن يف  :، يعني«جاءين زيٌد رجاًل خائًفا»كأن تقول: 

 اإلعراب الصناعي أين الحال؟

فعٌل ومفعول به وفاعل،  «جاءين زيدٌ »، «رجاًل »يف اإلعراب الصناعي نقول: 

 :، مع أن الحال يف الحقيقة هو المعنى«رجاًل »صفة لـ  «خائًفا»حال،  «رجاًل »

ذكرنا  :نقول: حال، يسموهنا الحال الُموطئة، يعني «رجاًل »؟ «خائًفا»أم  «رجاًل »

جاءين زيٌد »، فكان يمكن أن نقول: «خائًفا»وهو قولنا:  ،رجاًل لنوطِّئ للحال

، «رجاًل »، فتحذف «خائًفا رجاًل  جاءين زيد» ، لكن ُتوطِّئ، يمكن أن تقول:«خائًفا
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 هذه الحال الُموطئة التي وطأت للحال. «رجاًل »

هو يتكلم عن  [2يو َ:] (ہ ھ ھ ھ) : قوله :ومن  لك

 ،هو موطئة للحال يف الحقيقة (ھ)وإنما  ،(ہ ھ ھ) القرآن فيقول:

حالة كونه  :ا، أيواهلل أعلم: إنا أنزلناه عربي   -والمعنى  ،(ھ)وهو قوله: 

يف  (ھ)، لكنها حال موطئة، و«حال»يف اإلعراب نقول:  (ھ)ـا، فعربي  

 (ھ)فإن الحال  ؛، أما يف المعنى والحقيقة(ھ)اإلعراب نقول: صفة لـ 

 فقط توطئة لهذه الحال. (ھ)و

، اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، من أي األسماء نوعه؟ «قرآن»لو سألنا عن كلمة 

، مصدر بمعنى قراءة، إال أنه غلب على كالم «اءًة وقرآًناقرأ يقرأ قر»هذا مصدر، 

، مع أن القرآن يف  ، فصار القرآن علًما للغلبة على كالم اهلل-جل جالله - اهلل

 اللغة القراءة.

ا عليها وعلى ابنها الصالة والسالم  -عن مريم اهلل  قول :ومن  لك أية 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)وعلى نبينا: 

ا، ففي اإلعراب، نقول: كيف تمثل لها؟ تمثل لها حالة كونه بشًرا سوي   [17م يِ:]

كيف صحَّ ذلك؟ صحَّ  ،[57األع اَ:] (ى): صفة لـ (ۋ): حال، (ى)

موطئة للحال يف الحقيقة، والمعنى: فتمثل  :حاٌل موطئة، يعني (ى)ذلك؛ ألن 

وي هو :ا، أيلها سوي   ًها على غير هيئة البشر، السَّ  : الُمعتدل، كقولهليس مشوَّ

: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) [:22الملك]، معتداًل  :أي، 

 واهلل أعلم.

، «اجئنا سوي  »، أو «اجاء محمٌد وخالٌد سوي  »فلهذا ال يصح يف اللغة أن تقول: 
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جاء »، «جميًعا»، أو «مًعا»مًعا، بل اللفظ الذي ُيعرب عن المعنى هنا قولك:  :بمعنى 

 «مًعا»بين  ادقيقً  افرقً  هناك نأ، مع «جاء محمٌد وزيٌد جميًعا»أو  ،«محمٌد وزيٌد مًعا

، وال تدل «معتداًل » :فمعناها «اسوي  »أما  .، لكنهما يدالن على المصاحبة«جميًعا»و

 على المصاحبة.

 اإلعراب ليس له تعلق باألحكام اللفظية؟ الطال :

د أن تميز دائًما ب ال، اإلعراب الصناعي يثبت على إعراهبا الصناعي، ال ال يخ:

بين اإلعرابات الصناعية والمعاين، اإلعراب الصناعي قد يجري على غير المعنى 

وسكت، ما دلَّ  «حال»، إذا قلت: «حال»الدقيق الُمراد، لكنه يشير إليه، فنقول: 

، لكن لو قلت: حاٌل موطئة، هنا دلت على المعنى الحقيقي، يعلى المعنى الحقيق

 بعدها. يٌة للحال الحقيقموطئ :حاٌل موطئة، أي

 ...الطال :

سنأيت اآلن، سنتكلم بعد ذلك، اآلن فقط كل هذا الكالم على قوله:  ال يخ:

 اللة على الهيئة.سنتكلم على الوصف والدَّ  ،«َلْةَل »

 ...الطال :

قد تأيت مصدًرا، وقد تأيت غير مصدر من الجوامد، أكثر ما تأيت من  ال يخ:

 الجوامد.

 ...الطال :

 اآلن ال أستطيع أن أجيب.  يخ:ال

 (ى)جامد، هذا مصدر، و «قرآًنا»جامد و «رجاًل »، «قرآًنا»و «رجاًل »

 ،هل الحال الموطئة مختصة بالجوامد :أيًضا جامد، لكن ال أدري [57األع اَ:]
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 أم تأيت من المشتقات، ليس عندي جواٌب جاهز.

 ...الطال :

 (ہ ھ ھ) ثم يقول:عن القرآن،   المعنى، عندما يتكلم ال يخ:

 ؟[2يو َ:] (ہ ھ ھ)كيف يقول:  ،هو يتكلم عن القرآن [2يو َ:]

ا، ثم ذكر عربي   هإنا أنزلنا أي: ،[2يو َ:] (ھ) – واهلل أعلم - المقصود

 توطئة للحال المقصودة. (ھ)

 .«جاءين زيٌد رجاًل » الطال :

بين هيئته، هيئته ، اآلن الحال التي تريد أن ت«جاءين زيٌد رجاًل خائًفا» ال يخ:

 الخوف وليست هيئته الرجولة، المعنى هو الذي يبين الحال الموطئة من غيرها.

، هذا ُيخرج التمييز الُمشتق، سيأيت «اللة على الهيئةللدَّ » وقولنا يف التع يَ:

عندي »التمييز، والتمييز أيًضا من روافع اإلهبام، إال أنه غالًبا يكون بالجوامد، 

، يف الجوامد، لكنه «عندي عشرون سيارةً »، «عندي عشرون قلًما»، «عشرون رجاًل 

بيان النوع المراد،  :إذا كان المعنى على التمييز، يعني ؛المشتقات قلياًل بقد يأيت 

والتمييز بيان النوع المراد،  ،الحال بيان الهيئة .بيان الهيئة :يعني ،وليس على الحال

 - كما ذكرنا يف أول تعريفه -ل؛ ألن الحال فإذا جاء التمييز بمشتق قد يلتبس بالحا

 ُيشرتط فيه أن يكون وصًفا.

من اسم الفاعل  ؛األسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها : هيوالوصف 

ه »والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل، كقولهم:  هلل درُّ

ه بطاًل »، أو «فارًسا ه شجاًعا»، أو «هلل درُّ ه فارًسا»، فإذا قلت: «هلل درُّ ، ما «هلل درُّ

هل تريد بيان هيئته أم تريد نوع  :؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني«فارًسا»إعراب 

  .فروسيته ن  نوع الُمتعجب منه، تتعجب مِ  :الُمتعجب منه؟ المراد هنا
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، كما قال ابن «يف»أن الحال على معنى  :الف وق بين الحال والتمييز نَ ومِ  

ْفهِ »مالك:  اسٌم نكرٌة، اسٌم مبيٌن  ،«من»وأما التمييز فهو على معنى  «.ِو لِك َفالأ مو

هو يتعجب من فروسيته، يبين  :مبيٌن نكرة، المعنى «مِن»، اسٌم بمعنى «مِن»بمعنى 

 ،؟ تمييز، هذا هو قول الجمهور«فارًسا»فما إعراب  ،النوع الذي يتعجب منه، إًذا

وهذا قوٌل ضعيٌف يف  .م: إنه حالوهو الصحيح من حيث المعنى، وقال بعضه

 المعنى.

 ؟«راكًبا»، ما إعراب «رأيُت رجاًل راكًبا»لو قلنا مثاًل: 

 صفة.

 : فعل وفاعل.«رأيُت » 

 : مفعوٌل به.«رجاًل » 

   لماذا ال نقول: حال؟ : صفة،«راكًبا» 

ألنه سيأيت أن الحال قد تأيت من النكرة، ؛ سُيقال: إن صاحب الحال هنا نكرة

 معنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟هل ال

تبين هيئته أم تريد أن ُتخصص هذا  ؟«رأيت رجاًل راكًبا»ما معنى قولك: 

، «راكًبا»الرجل بصفته؟ تقول: رأيت رجاًل أردت أن تميزه عن بقية الرجال، قلت: 

  .ولم ترد أن تبين هيئته

من فيقول: هذه حال، فتكون  ،تقصد أن تبين هيئته وقت الرؤية :لإ  قلت

الحال اآلتية من نكرة، وسيأيت الكالم على الحال اآلتية من نكرة، لكن إن جرى 

ة، على المعتاد من كالم العرب ومن كالم الناس،  رأيت رجاًل »الكالم على الجادَّ

، «رأيت طالًبا مجتهًدا»، «اشرتيت سيارًة جميلةً »، «رأيت قلًما جديًدا»، «راكًبا

بين صفة من صفات النكرة، وقد تدل على الهيئة الجادة أن هذه صفات تريد أن ت
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 كما سيأيت عندما نتكلم على مجيء الحال من النكرة. ،إن قصدت الهيئة

 من كالم ابن مالك؟ «اللة على الهيئةللدَّ »ما الذي يدل على قولنا: 

ِو »هو قوله:  ْفِه ِو »للهيئة والحالة، وقوله:  امفهمً  :يعني ،«َفالأ  لِك مو ْفِه  لِك مو

ِو »، ولك أن تجر بال تنوين: «حالٍ »لك أن تجر وُتنون يف  «َفالأ  ْفِه ا َفالِ  لِك مو  َذَفْ   

، وعلى الجر بال تنوين يكون المعنى: ُمفهم يف حاِل «أللفيةا»ـروايتان ل ،«َأْ َ  و 

 كذا، ثم حذف المضاف إليه.

الصفة القة بين الصفة والحال، فأن نتوقف قلياًل لبيان الع   - يا إخوان -ونريد 

وكذلك الخرب، الخرب والحال والصفة، هذه  - كما يقولون - والحال من واٍد واحد

الثالثة من واٍد واحد؛ فلهذا تجد أهنا تشرتك يف األحكام، واآلن كالمنا على الحال 

والصفة، فالحال والصفة كالهما يدالن على صفٍة يف الموصوف، فأنت إذا قلت: 

 «محمد»، الضحك صفة و«محمد»صفة  ، فالضحك من«الضاحك جاء محمدٌ »

 الموصوف.

، فجعلتها حااًل، فإن الضحك أيًضا هنا من «جاء محمٌد ضاحًكا»وإذا قلت: 

على الوجهين: الصفة والحال،  «محمد»، فالضحك أيًضا من صفة «محمد»صفة 

 .«جاء محمٌد ضاحًكا»، «جاء محمٌد الضاحك»

 حيث الصناعة واملعنى الفرق بينهما من حيث اللفظ واملعنى، أو من: 

فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا يف التعريف أو  فيث اللفظ والصناع : نْ أما مِ  

، وبعضهم يقول: «صفة»أعربت الصفة صفًة أو نعًتا، بعضهم يقول:  ؛يف التنكير

جاءين محمد »، اختالف يف المصطلح، وهما شيٌء واحد، كقولك: «نعت»

، نكرة، الضحك هنا صفة، فإن «ٌل ضاحٌك جاءين رج»، معرفة، أو: «الضاحك

ًفا والصفة  ،اختلفا يف التعريف والتنكير وهذا ُيتصور يف أن يكون الموصوف معرَّ
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، فإن الصفة حينئٍذ «جئُت ضاحًكا»، أو «جاء محمٌد ضاحًكا»نكرًة، كأن تقول:  

 هذا من حيث اللفظ والصناعة. .الضحك ُتعرب حااًل 

لفائدة، من حيث الوظيفة، فبينهما اختالف، من حيث ا أما من فيث المعنى:

، «جاء محمٌد ضاحًكا»فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقط، فإذا قلت: 

بعد  ،، بيَّنت هيئة محمد، متى؟ وقت المجيء، قبل المجيء«ضاحًكا»فقولك: 

المجيء؟ هذا مسكوٌت عنه، الحال هنا ال تبين هيئته، ال قبل المجيء وال بعد 

 ء، ال ُتثبت الضحك وال تنفي الضحك.المجي

، فإن الصفة يف األصل تأيت لما «جاء محمٌد الضاحك»أما الصفة كقولك: 

، «جاء محمٌد الضاحك»أنه صفة من صفاته المعروفة، فإذا قلت:  ُعرف به الشيء

 ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد.

ا»متى ن ول:   َ  ؟«اء محمد الةافكج»، و«جاء محمدض ضاف

، هل الضحك من صفاته المعروفة؟ فحينئٍذ نقول: من فيث ي يد المعنى

ة أن تقول:  ، فإن لم يكن الضحك من صفاته «جاء محمٌد الضاحك»الجادَّ

ة يف الكالم أن تأيت حينئٍذ بالحال، تقول:  جاء محمٌد »المعروفة، فإن الجادَّ

 .«ضاحًكا

 ؟«اء زيٌد مستكربًاج»أم  «جاء زيٌد المستكرب»تقول: 

حال؛ ألن  «زيٌد مستكرًبا»صفة، و «زيٌد المستكرب» يف الصناع  واللفظ  ن ول:

األول وافق الموصوف يف التعريف، والثاين خالفه يف التعريف، لكن من حيث 

؟ إذا كان االستكبار من صفاته «جاء زيٌد المستكرب»المعنى نقول ماذا؟ متى نقول: 

؟ إذا لم يكن االستكبار من صفاته «جاء زيٌد مستكربًا»المعروفة، ومتى نقول: 

جاء زيٌد »وتقول:  ،معروف أنه مستكرب غير إنسانجاء  :يعني ،المعروفة
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 ؟ يصح.«جاء زيٌد مستكربًا»، هل نقول عن هذا: «المستكرب

تأيت  أهنا تأيت للصفات المعروفة، والحال األصل «النعت»إذن فالصفة 

لطارئة، وقد تأيت للصفات المعروفة، كما يقول صفات الللصفات غير المعروفة، ل

أهل أصول الفقه، األصوليون يقولون: بينهما عموٌم وخصوٌص، فالصفة تأيت 

 للصفات المعروفة، والحال تأيت للصفات المعروفة وغير المعروفة.

ا المدأن»  ول:  ا مدأن ا»أم  «رأيت زيد   ؟«رأيت زيد 

ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته ، «رأيت زيًدا المدخن»إذا قلت: 

، هذا ال يدل على أن التدخين من صفاته «رأيت زيًدا مدخنًا»المعروفة، وإذا قلت: 

وال ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة؛ فلهذا لو كان التدخين ليس  ،المعروفة

رأيت زيًدا »ُيدخن على قلة، فحينئٍذ ال تقول:  :من صفاته المعروفة، يعني

 .«رأيت زيًدا مدخنًا»، وإنما تقول: «المدخن

إذن فالصفة التي ال ُيعرف هبا الشيء، ليست من صفاته المعروفة، الجادة 

واألصل أن ُيعرب عنها بالحال، والصفات المعروفة الجادة فيها أن ُيعرب عنها 

 ويجوز أن ُيعرب عنها بالحال. ،بالصفة

هذه صفة عارضة؟ ال، صفة الصفات الدائمة الالزمة كالطول والقصر،  

غالبة؟ ال، هذه صفة دائمة مالزمة، سيأيت اآلن أن من أحكام  :يعني ،معروفة

يكون بالصفات المتنقلة، ما يكون بالصفات المالزمة،  اوأوصاف الحال أهن

 تعالى. إن شاء اهلل عليهفنُرجئ الكالم 

وذلك ُيمكن أن تقلب الحال إلى صفة،  ؛فلهذا من حيث اللفظ والصناعة

فت الحال النقلب صفًة، «جاء محمٌد خائًفا»بتعريف الصفة فتقول:  ، لو عرَّ

قد يمنع  يمكن أن ُتقلب إلى حال بالتنكير، وهناك موانعُ  «النعت»والعكس، الصفة 
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، هنا هل يمكن أن ُتعرف الحال؟ ال، «جئُت خائًفا»كالضمير، تقول:  ؛من أحدهما 

ال تقبل  «خائف»لتعريف، نقصد كلمة لماذا ال يمكن؟ ألن الحال ال يقبل ا

التعريف، لكن ألن الضمير ال ُيوصف؛ ألنه أعرف المعارف، فهناك مانع آخر من 

 خارج الحال يمنع هذا األمر.

 الق  بين الحال والصف ،  ذ  ابن مالكوبيَّنا العَ  ،بعد أ   ذ نا  ع يَ الحال

 : ش وط الحال، وي ولو : أوصاَ الحال، و ك ثالث 

 .ةكوهنا منتقل ط األول:ال  

 .ةمشتق اكوهن ال  ط الثاين:

 نكرًة. اكوهن ال  ط الثالث:

هذه شروط الحال وأوصافه التي ذكرها ابن مالك، أين ذكرها؟ ذكرها يف 

 البيت الثاين والثالث والرابع والخامس والسادس، إذ قال:

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 اْسااااااَتِح َّ َِااااااْن َلااااااْيَ  مو َيْغِلاااااا و لَ  

ااااو و لِااااك ِ ااااْع أ َولِااااك  مو ثواااا و اْلمو َْ  َوَي

 

لأ بِاااااااااَل   ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو  َِ مو اااااااا ل  ََ  َ  

ااااااد    ا بَِيااااااْد َذبِْعااااااهو مو ااااااَيا َيااااااد  ََ  ا بِ

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد    َوَذااااااا َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

ََ َلْفف ااااا َلاْعَتِ ااااْد   اااا ل  َواْلَحااااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ   ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

ا، وذكر يف ذكر يف البيت الثاين الشرطين األول والثاين: كونه منتقاًل وكونه مشتق   

ثو و »البيت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حااًل  َْ و و  َوَي مو ثم مثل له:  «ِ ْع أ  لِك اْلمو

ا، ، والكالم على وقوع الجامد حااًل تابٌع للشرط الثاين: كونه مشتق  «اد  مو  َذبِْعهو »

ََ  نِ ْ  َواْلَحالو » :الجامد خالف المشتق، وذكر يف البيت الخامس الشرط  «َلْفف ا عو ل

ََّ ض  َوَمْصَدرض الثالث كونه نكرًة، ثم ذكر يف البيت السادس ) نَ ( يقول: المصدر َفا    مو
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، ذكر يف هذا البيت وقوع المصدر حااًل، وهذا تابٌع ألي شرط؟ المنكر قد يقع حااًل 

األول أم الثاين أم الثالث؟ هذا تابٌع للشرط الثاين؛ ألن المصدر ليس بمشتق، بل هو 

أصل المشتقات، فكان األليق واألحسن أن ُيقدم هذا البيت السادس على البيت 

 ى المرء ُنباًل أن ُتعد معايبه.، كف«األلفية»ـالخامس، من الملحوظات التي ال تضر ب

 يف البيت الثاين:   ذ  ابن مالك

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 ..................................... 

يف الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة، نبدأ بالشرط والغالب أن األكثر  

 األول أو الوصف األول:

 ذو  الحال منت ل  :

 ،أال تكون مالزمًة للمتصف هبا، بل تكون منتقلة :ى االنتقال؟ يعنيما معن

طارئة، يمكن أن تأيت ويمكن أن تذهب، يمكن أن يتصف هبا حينًا وأال  :يعني

، فالركوب صفٌة طارئة، يركب «جاء زيٌد راكًبا»يتصف هبا حينًا آخر، كقولك: 

وف، بخالف قولك: يجوز أن تنفك عن الموص :أحياًنا وأحياًنا ال يركب، يعني

، هذا المثال ال يصح؛ ألن الطول صفٌة مالزمة، ليست صفة «جاء زيٌد طوياًل »

  .معروفة

الصفات إما طارئة أو معروفة أو الزمة، فالمعروفة قلنا: الجادة فيها أن ُيعرب 

ال ُيعرب عنها إال بالصفة النعت، فحينئٍذ يجب أن تقول:  ،عنها بالصفة المالزمة

؛ ألن المسألة متدرجة، الطارئ «جاء زيٌد طوياًل »، وال تقول: «طويلجاء زيٌد ال»

ُتعرب عنه بالحال، المعروف ُتعرب عنه بالصفة ويجوز بالحال، والمالزم ال ُتعرب عنه 

 إال بالصفة النعت، هذا هو الغالب فيها، األكثر فيها.

 وقوله عندما عرب عن ذلك قال:

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 ................َيْغِلاااااااااااااااااااااااااااا و  
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ليس حكًما واجًبا، وإنما هو حكٌم غالب، وغير الغالب أن تأيت الحال  :أي 

وصًفا الزًما يف  :أي ،مالزمة، أن تأيت الحال غير منتقلة، جاءت الحال غير منتقلة

  .شواهد ثابتة غير منكرة يف كالم العرب

حالة كونه سميًعا، والسمع دعوته  :، أي«دعوُت اهلل سميًعا» من  لك قولهِ:

خلق اهلل الزرافة يديها أطول من »صفٌة ثابتة مالزمة، وقالت العرب:   هلل

 :«خلقها يديها أطول من رجليها»هذه الهيئة والحالة،  علىخلقها  :، أي«رجليها

 فعل. :«ألق»

 فاعل. لفظ المالل :

 مفعوٌل به. الزرال :

 بدل من الزرافة. يديها:

 ل.هذا الحا أ ول:

، والطول ليدي الزرافة وصٌف ثابت أم مالزم أم «من يديها»حاٌل من ماذا؟ 

زرافة مشوهة أو مدجنة  هناكمنتقل؟ مالزم، يداها أطول من رجليها، إال إذا كان 

 ال ندري.

:  ومن  لك قول ال اع  مثال 

 لمااااااااءط باااااااه  اااااااب  العفاااااااام

 

 ذلنماااا عمامتاااه باااين ال جاااال لاااواء 

كبيرة كأنه علم بين الرجال، فجاءت به سبط  عظامه :أي ،«سبط العظام» 

 العظام، كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة، ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة.

ڦ ):  قوله :الصفات المالزمة غير المنتقلة ومن الشواهد على

، «هذا صراط ربك المستقيمُ »لو قيل يف اللغة:  [126األنعام:] (ڦ ڄ ڄڄ
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صار حااًل،  (ڃ)عًتا للصراط، فلما قال: صفًة ن «المستقيم»لكان 

 صفٌة دائمة مالزمة أم منتقلة؟ مالزمة.  واالستقامة لصراط اهلل

 عن يحيى بن زكريا -  قوله :و و أِمض من السابق - ومن  لك

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم: 

ال، من ماذا؟ من : ح(ڄ)يوم أبعث حالة كوين حي ا،  :أي ،[33م يِ:] (ھ

حياة الذي ُيبعث للنشور،  ؟ نائب فاعل، ُأبعث أنا.«أنا»، لكن ما إعراب «أنا»

بعضهم حي  :البعض عندما ُيبعث الناس للنشور، حياهتم حينئٍذ شيٌء طارئ، يعني

أم أن الحياة للمنشور صفٌة ثابتة؟ الحياة للمنشور، للمبعوث  ،وبعضهم غير حي

ُعرف؛ ألن المبعوث إنما ُيبعث ولُفهم  ،(ڄ)يقل:  لو لم :صفٌة ثابتة، يعني

 هنا صفٌة مالزمٌة للمبعوث. (ڄ)حي ا، فـ 

 ...الطال :

 ؟ وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟مفعول به ثانٍ  ال يخ:

 .«بعث» الطال :

، فإن قلت: «بعثُت محمًدا»ينصب مفعواًل واحًدا، تقول:  «بعث» ال يخ:

حال، تقول: كيف أفرق بين  «رسواًل »، فـ «حبيبعثُت محمًدا رسواًل إلى صا»

 الحال والمفعول الثاين؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاين يف بعض األمثلة.

فأنت ذكرتني هبذا السؤال،  ،هذا ما أشرنا إليه ،َلْةَل ض()الفرق بينهما يف قوله: 

دأ وال ليس بعمدة، وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين، ليس مبت :أي ،«فضلة»

واسم  ،«كان»اسم  ؛خربًا وال فاعاًل وال نائب فاعل، ليس مبتدًأ وال ما أصله المبتدأ

وخرب  ،«كان»خرب  :يعني ،والمفعول األول، وال خربًا وال ما أصله الخرب ،«إن»

يفسد  :والمفعول الثاين، فإذا كان المفعول الثاين ال ُيستغنى عنه، يعني ،«إن»
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فهو حال؛ فلهذا لو  (فضلة)ثاٍن، وإن كان ُيستغنى عنه  المعنى بحذفه فهو مفعوٌل  

تقول: ف ،هنا «عزيًزا»تستغني عن هل تستطيع أن ، «رأيُت الحق عزيًزا»قلنا مثاًل: 

، هل تستغني «جالًسا ارأيت محمدً »مفعوٌل ثاٍن،  «عزيًزا»؟ ال، إًذا فـ«رأيُت الحق»

 حال. «الًساج»؟ نعم، إذن فـ«رأيت محمًدا»وتقول:  «جالًسا»عن 

 ...الطال :

دخل يف المبتدأ والخرب وما أصله المبتدأ والخرب، المفعول تالمفاعيل  ال يخ:

به عمدة أم فضلة؟ فضلة خطأ وعمدة خطأ، نقول: إن كان أصله المبتدأ أو الخرب 

، والمفعول األول والثاين «باب ظنَّ »فعمدة وإال ففضلة، المفعول األول والثاين يف 

وأما المفعول به فيما سوى ذلك  .هذه ُعمد «باب أعلم وأرى»والثالث يف 

 أن تكون الحال منتقلًة. ؛فهذا هو الشرط األول .ففضالت

 وال  ط الثاين: أ   َو  الحال م ت   .

كما شرحنا ذلك أكثر من مرة: هي األسماء  - «األسماء المشتقة»ـوالمراد ب

د النحويين باألوصاف، وتشمل: المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي التي ُتسمى عن

اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول، هذه 

 هي األسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو األوصاف.

 والحال ال يكون إال شيًئا منها، لم؟

الجواب واضح؛ ألننا قلنا: إن الحال يف الحقيقة صفٌة لصاحبها، فال تدل على 

 صفة إال إذا كانت وصًفا، ولكن ابن مالك قال: ال

................................... 

 

ْسااااااَتِح َّ    اَيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

أن الجامد قد يأيت حااًل إن دلَّ على الهيئة، هذا  :يعني ،واجًبا الزًما، يغلب :أي 

 وارد يف كالم العرب.
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 :ل ثالثة مواضع، فقالوقوع الجامد حااًل   وقد ذكر ابن مالك

ااااو و لِااااك ِ ااااْع أ َولِااااك مو ثواااا و اْلمو َْ  َوَي

 

لأ بِااااااااالَ   ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو  َِ  مو اااااااا ل  ََ  َ 

ااااااد    ا بَِيااااااْد َذبِْعااااااهو مو ااااااَيا َيااااااد  ََ  ا بِ

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد    َوَذااااااا َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

 بل  ذ  أربع  مواض : 

ثو و ) َْ و و  َوَي مو  ما دل على سعر. :(ِ ْع أ  لِك اْلمو

ك مو ) 
لأ َولِ َِ  ِباَل  ْبِدل َ َلو  ل  ََ ل بالمشتق. :(َ   ما ُأوِّ

د   َذبِْعهو ) َيا امو ََ ا بِ  ما دلَّ على المناولة والمشاركة والمفاعلة. :(بَِيْد  َيد 

ا َزْيدض  َوَذ َّ )  ما دلَّ على المشاهبة. :(َذَلَ ْد  َألْ  أَ د 

ا الموضوع األول: ن   لت الحال على  ع أ   :ن  

ا بدرهمبعُه ال»كقولهم:   ا بدرهم»، أو «ُبر مد  بعته حالة  :، أي«بعُت الُبرَّ مد 

ا بدرهم، والُمد جامد ليس من األوصاف السابقة، فهذه حاٌل جامدة،  كونه ُمد 

ًرا هذا  :ولكنها تتأول بالمشتق، أي ًرا كل مد بدرهم، مسعَّ ًرا، بعته الرب مسعَّ مسعَّ

 وصف.

 :عل، على م ارذ الموض  الثاين: ن   لت الحال على  فا

بعته  :بعته حالة كون البيع يًدا بيد، أي :، أي«بعُته الرب يًدا بيد»كقولهم: 

 ول.ؤمناجزًة، فهو أيًضا مُ 

 :الموض  الثالث: ن   لَّ على   بيه

تمايلت »، و«بدت هنٌد قمًرا»ُمشبًها باألسد، و :، أي«كرَّ زيٌد أسًدا»كقولهم:  

 ، إلى آخر ذلك.«غصنًا

ل بالم تقالموض  ال  : اب : ما أوول

، [14، 13]نوح:  (ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) تعالى: كقوله
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وقد خلقكم منتقلين  :طوًرا بعد طور، أي :وقد خلقكم حالة كونكم أطواًرا، أي 

جمع طور، والطور جامد ليس من  :(ٹ)حااًل بعد حال واهلل أعلم، و

 (ائ ەئ ەئ وئ ې ى ى ائ)تعالى:  األوصاف، وقال

 -مزاجه من تسنيٍم حالة كونه عينًا، أي  :، المعنى واهلل أعلم[28، 27]المطففين:

كما قال المفسرون: حالة كونه جارًيا، ليس ثابًتا واقًفا متحجًرا عليه، وقيل: إن عينًا 

 تمييز، لكن الظاهر أهنا حال.

 (ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ)تعالى:  قوله :ومن  لك

عة جامد، ليس من المشتقات، أسروه حالة كونه بضاعًة، والبضا ،[19يو َ:]

 وأسروه مكسًبا ومتجًرا، أمر يتجرون به. :والمعنى واهلل أعلم

 :يعني ،، حال، هذا من التشبيه«وقف البطل سيًفا وانطلق رصاصةً »لو قلنا:  

 كسيف وكرصاصة.

وهذا لم يذكره ابن مالك، ولكنه وارٌد  ،ول بم تقؤومن الحال المامدة ما   يو 

وإن لم يكن ككثرة المشتق، ولكنه وارد، تأيت الحال جامدًة  ،بال نكيريف اللغة أيًضا 

، «خطُت القماش ثوًبا»، تقول: «بريت اليراعة قلًما»ولة بمشتق، تقول: ؤغير م

 -المعنى  [74األع اَ:] (ٺ ٺ ٺٿ)تعالى:  حالة كونه ثوًبا، قال

ک ک ) بليس:تعالى عن إ تنحتون البيوت حالة كوهنا بيوًتا، وقال :واهلل أعلم

لمن خلقته حالة كونه طينًا،  :واهلل أعلم -المعنى  [61اإل  اء:] (ک ک

 خلقته من طين. :منصوبة على نزع الخافض، أي (ک)وقيل: إن 

 ...:الطال 

 هنا ما نوع الخلق؟ هل من أنواع الخلق الطين؟ ال يخ:
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﷽ 

 
ستثناء، لمن أراد هذه ورقة جاءتنا من أخينا األخ خالد، خريطة ذهنية لباب اال

الحقيقة أنا استفدت كثيًرا من هذه الخرائط، لكنك  ،أن يضبط باب االستثناء

 .تضع لها خرائطتوقفت عند بعض األبواب، يف أبواب لم 

أن  :حالالنعو  يا نأوا  ونولْب الَالم على ال  ط الثاين، ال  ط الثاين يف 

وهذا ذكره ابن مالك، وإما  .بتأويل تكون مشتقًة، وقلنا: إن الجامد قد يأيت حااًل إما

لنا لكل ذلك، وهذا الذي أشار إليه بقوله ثَّ بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالك، وم  

 يف الشطر الثاين:

..................................... 

 

ْسااااااَتِح َّ    اَيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

قَّ »لك فتح الحاء وكسرها:   أن كون  :، يعني«اقَّ ليس مستحِ »، و«اليس مستح 

 الحال منتقلًة ومشتقًة حكٌم غالب، ال واجب.

 الشرط الثالث: وهو كون الحال نكرًة، فقال: ثم ذكر

ََ َلْفف ااااا َلاْعَتِ ااااْد  اااا ل  َواْلَحااااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

عل الحكم غالًبا، واضح يف هذا البيت أنه اشرتط يف الحال كوهنا نكرة، ولم يج 

بل جعله واجًبا، واشرتاط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين، وما ورد 

ٌر يف المعنى «لأ»ـمن الحال معرًفا ب ليس باقًيا على  :يعني ،يحكمون عليه بأنه منكَّ

ر اء ؤجا»كقول العرب:  ؛تعريفه، بل هو يف الحقيقة ويف المعنى ُمنكَّ وا الجمَّ
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وا ؤجا»ـوا الجماء الكثير، يتأولون ذلك بؤجاءوا جمًعا كثيًرا، جا :، يعني«الغفير 

  «.جميًعا

، بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير «أرسلها الِعراك» وقال بعض الع ب:

أوردها معرتكًة،  :أي ،«أوردها الِعراك»مرتبة، وإنما جعلها تعرتك على الماء، قال: 

لوا    «.معرتكة»ـل «العراك»أوردها حالة كوهنا معرتكًة، فأوَّ

 .، ونحو ذلك«اذهب وحدك»، «اجتهد وحدك» ومن  لك قول الع ب:

، «يف ىكلمته فاه إل»اجتهد منفرًدا، وكقولهم:  :، أي«منفرًدا»ـب «كوحد»ولون ؤي

كلمته مباشرة، ليس من خالل واسطة الهاتف أو رسول أو نحو ذلك،  :يعني

ولونه ؤمعرف؛ ألنه مضاٌف إلى ضمير، ي، وهو «فاه»، الحال: «كلمته فاه إلى يف»

 وهكذا، فهذا القول األول قول الجمهور. «كلمته مشافهةً »إلى: 

وهم التالميذ الذين  ،وزعم يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون

زوا مجيء  أخذوا من البصريين والكوفيين يف بغداد بعدما اجتمعوا يف بغداد، جوَّ

ولونه حينئٍذ بالنكرة، بل يقولون: الحال ؤال ي : تأويل، يعنيالحال معرفًة مطلًقا بال

جاء »ويأيت معرفًة وهذا قليٌل جائز، فيجوز عندهم أن تقول:  ،يأيت نكرًة وهذا األكثر

 عندهم حينئٍذ حال، وهذا مذهٌب ضعيف. «الراكب»، و«زيٌد الراكب

لوا فقالوا: إن تضمنت الحا وال ول الثالث: ل الشرط جاز قول الكوفيين، فصَّ

 »مجيئها نكرة وإال فال، فيجوز عندهم أن تقول: 
 
، «زيٌد الراكب  خيٌر منه الماشي

الفاكهة الناضجة خيٌر من »، وتقول مثاًل: يزيٌد إذا ركب خيٌر منه إذا مش :يعني

الفاكهة إذا نضجت خيٌر من الفاكهة إذا لم تنضج، ال  :، يعني«الفاكهة غير  الناضجة

، أما إذا لم يكن بمعنى طمجيئه معرفًة إذا جاء بمعنى الشر ولونه، يجيزونؤي

 ، ال يجوز؛ ألنه ليس على معنى الشرط.«جاء زيٌد الراكب  »الشرط فال يجوز، مثل: 
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ن الحال ال تكون إال نكرة، إ : و قول الممهور - واهلل أعلِ -واليل يتوجه 

 تية.كاألمثلة اآل ،ولًة بنكرةؤفإن جاءت معرفة فيصح لكن تكون م

  ...الطال :

، زيٌد إذا ركب «زيٌد الراكب خيٌر منه الماشي»ول بشرط، بقولك: ؤتُ  ال يخ:

 ، إذا أداة شرط.يخيٌر منه إذا مش

 على قراءة عن المنافقين:  قوله :ممكء الحال مع ل  نْ ومِ 

على  ،[8المنال و :] (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)قراءة الجمهور: 

 :وعلى هذه القراءة .مفعول (جث)فاعل و (ک)ـف [8ل و :المنا]

 (جث)و ،فاعل (ک)ـف ،[8المنال و :] (ک ک ک گگ)

ْن َرَجْعنَا نَِلى »ليخرجن األعز منها ذلياًل، وعلى قراءٍة أخرى:  :حال، أي
ولووَ  َلئِ َي و

ْْ َِجنَّ األََعز  ِمنَْها األََ لَّ   .لنُخرجنه ذلياًل  :أي ،«اْلَمِدينَِ  َلنو

 ...الطال :

أنفسهم، لئن رجعنا إلى  [8المنال و :] (ک)ـمقصود المنافقين ب ال يخ:

 .المدينة سنُخرج النبي والمسلمين

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) تعالى: قوله :ومن  لك

، أو «متوحًدا»أو  «منفرًدا»ولونه بـ ؤ، ي(چ)الحال  [45الزم :] (ھھ

 نحو ذلك.

ک ک گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )تعالى:  قوله ومن  لك

، أقسموا باهلل مجتهدين يف «مجتهدين»ـإن أولناها ب [53المائدة:] (گ گڳ
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ک )ولة، لكن ؤحال م ؟[53المائدة:] (ک گگ)فما إعراب  ،أيماهنم 

هذه معرفة؛ ألهنا ُأضيفت إلى معرفة، وإن لم نأولها أبقيناها مصدًرا،  (گگ

 ما إعراهبا؟ ،(ک گگ)

 ،معناه ال من لفظه ن  ناصبه مِ  :عنيي ،(ک)وناصبه  ،تكون مفعواًل مطلًقا

 وشرحنا هذا من قبل.

بعد ذلك يف البيت السادس مجيء المصدر حااًل،   ثم ذكر ابن مالك

 مجيء المصدر الُمنكر حااًل وهو يف قوله: 

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ  ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

 ت بما قبله؟لإ  قلت: ما منا ب   يا البي 

فهو خالف ما ذكره يف الشرط  ،أن المصدر ليس من المشتقات المواب:

 وقد شرحنا ذلك وأشرنا إليه قبل قليل. ،اكونه مشتق   ؛الثاين

: نَ  فا   كما قيل  ،حق الحال أن يكون وصًفا ون ول عن وقوع المصدر المو

ء المشتقة العاملة كما قلنا: األسما -يف التعريف: الحال وصٌف، والمراد بالوصف 

وهي الخمسة المذكورة، وعرفنا الوصف من قبل بأنه: االسم الدال  ،عمل أفعالها

على معنًى وصاحبه، هذا التعريف ال ينطبق على شيء من اللغة إال على 

األوصاف، يدل على معنًى وصاحب هذا المعنى، صاحبه إما أن يكون فاعاًل له، 

فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة  وإما أن يكون مفعواًل له، فإن كان

، «ضارب»، إذا قلت: «ضارب»، «قائم»والصفة المشبهة واسم التفضيل، كقولك: 

هذا اسم يدل على ماذا؟ يدل على معنًى وهو الضرب، وعلى صاحبه وهو فاعله، 

 فاعل الضرب، يدل على الضرب وعلى فاعله. :يعني «ضارب»

، يدل «شجاع»، فإذا قلت: «وشجاع وحسنبطل »ـك ؛وكذلك الصفة المشبهة
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اب»ـك ؛على الشجاعة وفاعلها، وصيغ المبالغة يدل على الضرب وفاعله،  «ضرَّ

محمد أفضل من »، تقول: «أفضل وأكرب وأحسن وأجمل»ـك ؛وعلى اسم التفضيل

 ، يدل على الفضل وفاعله.«أفضل»، قولك: «زيد

مضروب ومكسور »ـك ؛فهذا اسم المفعول ،وإن كان صاحبه مفعواًل له

م  هذا هو الوصف. يدل على الضرب ومفعوله. «مضروب»، فقولك: «وُمكر 

فوقوع المصدر حااًل على األصل أم على خالف األصل؟ على خالف 

األصل؛ ألن المصدر ال يدل على وصف، وإنما يدل المصدر على ماذا؟ على 

جرد الحدث، من قبل: هو االسم الدال على م «المصدر»حدث، قلنا يف تعريف 

مجرد الفعل، يدل على الفعل فقط، على حدث، ال يدل على شيء آخر،  :يعني

فالضرب يدل على الضرب ال على شيء آخر، ال على فاعل وال مفعول وال زمان 

 وال شيء آخر، يدل على مجرد الحدث، مجرد الفعل.

بد  والضرب هل هو صفة؟ ليس بصفة، كيف يقع حااًل؟ الحال يبين الهيئة، ال 

أن يكون صفة لكي يبين؛ فلهذا وقوع المصدر حااًل على خالف األصل، ومع 

 كما قال ابن مالك: ،ذلك فقد كثر مجيء المصدر حااًل وهو نكرة

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ  ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

ْثااااااااااااااَ ةأ   ََ  ........................بِ

طلع زيٌد مباغًتا،  :ٌد بغتًة، أيطلع زي :أي ،«َ َل ْ  َزْيدض  َذَبْغَت   » ومثَّل له بقوله: 

جاء زيٌد راكًضا،  :، أي«جاء زيٌد ركًضا»طلع زيٌد حالة كونه مباغًتا، وتقول:  :أي

جاء زيٌد »، هذه حال؛ ألهنا وصف مشتق، لكن «جاء زيٌد راكًضا»فإن قلت: 

جاء زيٌد »، جعلت المصدر حااًل، أوقعت المصدر حااًل على معنى «ركًضا

وقبل أ  نستط   يف  ذ  األمثل ، نسلل عن ثير، وسيذكر أمثلًة له، ، وهو ك«راكًضا

 قيا يته،  ل ين اس أم   ين اس م  ا عت اَ بَث  ه؟
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ال ينقاس؛ لمجيئه على خالف األصل، وإنما ُيقال مثل ما قالت العرب  ل يل: 

  .يف هذه األمثلة

ب  : ينقاس وقوع ينقاس فيما كان نوًعا من الفعل، يقول:  وقال آأ و  ذالمو

، «جاء زيٌد ركًضا»المصدر حااًل إذا كان المصدر نوًعا من أنواع الفعل، كقولك: 

، فالبغتة نوٌع من أنواع الطلوع، «طلع زيٌد بغتةً »فإن الركض من أنواع المجيء، 

فإن األمثلة الكثيرة يف هذا المجال جاءت على هذا  ؛وهذا قوٌل وجيه .وهكذا

جاء زيٌد »فعلى ذلك يجوز أن تقول:  ؛وًعا من الفعلعلى ما كان ن :األمر، يعني

، هذه كلها مصادر، وتقول: «جاء هرولةً »، و«جاء زحًفا»، و«جاء مشًيا»و «ركًضا

قتلته »، هذا مصدر، وتقول: «سبحت عوًما»، هذا وصف، و«سبحت عائًما»

، وتقول: «ةً لقيته موافق»، «لقيته فجأةً »، وتقول: «قتلته ضرًبا»، «قتلته صربًا»، «شنًقا

، «كلمته مشافهةً »، «شافه ُيشافه مشافهةً »مصدر،  «مشافهةً »، «كلمته مشافهةً »

 .«كلمته مباشرةً »، «كلمته مراسلةً »

نتكلم على  ،فبعد أن عرفنا أن األوجه يف ذلك قياسيته فيما كان نوًعا من الفعل

 إعرابه، ما إعراب المصدر إذا وقع حااًل يف األمثلة السابقة؟

 ثالث  أقوالأ للنحويين:ليها 

 أنه منصوٌب على الحال، وهذا الذي يدخل يف بابنا. ال ول األول:

 ،«طلع زيٌد بغتة»ـقالوا: إنه منصوٌب على الحال على تأويل المصدر بمشتق، ف

 هذا قول سيبويه والجمهور. .جاء راكًضا :أي ،«جاء ركًضا»طلع مباغًتا، و :أي

أكابر علماء النحو، ماذا قاال؟ قاال: إنه  ن  ربد، مِ قاله األخفش والمُ  ال ول الثاين:

منصوٌب على المفعول المطلق، وأين ناصبه؟ ناصبه فعٌل مقدٌر من لفظه، فتقدير: 

 جاء زيٌد يركض ركًضا. :، أي«جاء زيٌد ركًضا»
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 الدرس الثاني واخلمسون
﷽ 

 

آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

  .أجمعين

 :أما بعد

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف  ،اآلخرة ىثنين الثالث من شهر جماداإل

يف حي الجزيرة يف مدينة  ،الراجحي عيف جام  من هجرة المصطفى

شرح »الدرس الثاين والخمسين من دروس  - وتوفيقه بحمد اهلل -الرياض، نعقد 

 .« ألفية ابن مالك

ستة  ، فقد شرحنا من قبُل «باب الحال»والكالم يا إخوان ما زال موصواًل على 

ر من أبيات هذا الباب. - إن شاء اهلل -أبيات، وُنكمل اليوم   ما تيسَّ

 :قال

و اْلَحااااااِل ن ْ  الِب اااااا  و َِ اااااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلااااا

 

  ِْ اااااْب َأْو َيااااابِنْ  َلااااا صَّ َْ ْ  َأْو يو  َيَتااااالأَّ

َةاااااِ يِه َذاااااَل    ِمااااْن َبْعااااِد َنْفااااك أْو مو

 

ا َعَلااااى اْماااا ِ   ْسَتْسااااِهاَل   أ َيْبااااْ اْماااا و  مو

ا َّ َقااْد .340   جو
َأ  َوَ اْبَق َفاالأ َمااا بَِحاْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

َِ َلاهْ َوَ  .341  َةاا    وِمْز َفاا   ِماَن اْلمو

 

َو َعَمَلااااااهْ ن َّ   َةااااااا   نَ ا اْقَتَةااااااى اْلمو

اااْزءَ .342   َلاااهو أوِضااايَفا َماااا أو َذااااَ  جو

 

ْزئِاااااااِه َلااااااااَل     َ ِحيَفااااااااأْو ِمْثاااااااَل جو
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َلا.343  ا ل  َواْلَحالو نِْ  يونَْصاْ  بِِفْعالأ صو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ْساااااا َِعا.344  ااااااهو َذمو زض َ ْ ِديمو
 َلَمااااااائِ

 

ااااااَ ا رَ   ِلص  ْْ  ا َزْياااااادض َ َعااااااااِفاااااالض َومو

َن َمْعنَااى اْلِفْعااِل َ  .345  اامل  َوَعاِماالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل   اااااااؤأَّ   وَلاااااااهو مو  فو و

 َذتِْلااااَك َلْيااااَت َوذااااَل َّ َوَناااااَدرْ .346 

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

ا َأْنَفااا و ِمااانْ .347  ْفاااَ     َوَنْحاااوو َزْيااادض مو

 

اااا  َعان  ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ  اَعْماااا و مو  مو

على حكم صاحب الحال من   يف أول هذه األبيات تكلم ابن مالك 

تجيء الحال؛ لبيان هيئته  ن  هو م   :حيث التعريف والتنكير، والمراد بصاحب الحال

ُنسميه صاحب الحال،  «زيد»، فإن «جاء زيٌد ضاحًكا»كزيد يف قولنا:  ؛وحاله

 ُنسميها الحال. «ضاحًكا»و

ق صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير أن يكون معرفًة، وقد سبق أن وح

 أن يكون معرفًة، أي   ؛الحال حقها التنكير، أما صاحب الحال فحقه التعريف

 ،موصواًل، اسم إشارٍة، أو غير ذلك، قد يكون علًمااسًما علًما، ضميًرا،  ؛معرفةٍ 

ڇ ڇ ڍ ڇ )تعالى:  ، وكقوله«جاء زيٌد ضاحًكا»كما تقول: 

 .«إسحاق»حاٌل من  (ک) [112]الصالاط:  (ڍ

ضميًرا بارًزا أو ضميًرا مسترًتا، فالضمير البارز كأن تقول:  ؛وقد يكون ضميًرا

ی ) تعالى: ، فصاحب الحال ضمير المتكلم، كالكاف يف قوله«جئُت راكًضا»

حاٌل من الكاف يف  (مئ)ـف [119الب  ة:] (جئ حئ مئ ىئيئ

 .إلى النبي العائدة [119الب  ة:] (جئ)

حاٌل  «راكًضا»، فـ«زيٌد جاء راكًضا»وقد يكون ضميًرا مسترتًا يف مثل قولك: 

: عن نبيه موسى تعالى وهو ضميٌر مسترت، ويف قوله «جاء»من فاعل 

وهو  «خرج»حاٌل من فاعل  (ڻ) [21ال صب:] (مب ىب يب جتحت)
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، «خرج»جملة فعلية حاٌل أخرى من فاعل  (ۀ)ضميٌر مسترت، وكذلك 

 كذا.وه

 يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة من جميع المعارف.

 وهل يجوز يف صاحب الحال أن يكون نكرة؟ قال ابن مالك:

و الَحااااااِل ن ْ  الِب اااااا  و َِ اااااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلااااا

 

اااااْب َأْو َيااااابِنْ   صَّ َْ ْ  َأْو يو ِْ َيَتااااالأَّ  َلااااا

مالك  نا وقد  ذ  ابن  ،أن صاحب الحال قد يأيت نكرًة يف مواضع :معنى  لك 

 ثالث  مواض :

ِْ إن لم يتأخر، أو ُيخصص، أو يبن، فقوله: ) الموض  األول:  ،(َيَتلأَّ ْ  نْ  َل

إذا تأخر فتقدمت الحال عليه، كأن  ؛أن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرةً  :يعني

م الصفة تقول: «جاء طفٌل خائٌف »تقول:  جاء خائًفا »، فعٌل وفاعٌل وصفة، قدِّ

فاعل صاحب الحال، وقد جاء نكرة، ما الذي  «طفٌل »حال، و «اخائفً »، فـ«طفٌل 

غ مجيء صاحب الحال نكرة؟ كونه متأخًرا وكون الحال متقدمًة عليه، وهكذا  سوَّ

هذه النكرة صارت هذه الصفة  يهايف كل الصفات، كل صفٍة لنكرة تقدمت عل

 ،«يف المسجد رجٌل نائمٌ »المتقدمة حااًل، كأن تقول: 

 خرب. «يف المسجد» 

 : مبتدأ.«رجل» 

 : صفة نعت.«نائمٌ » 

م الصفة على الموصوف  .«يف المسجد نائًما رجٌل »ستقول:  ،قدِّ

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وبالمسِ منك بين ا لاو علمتاه شاحوبض 

 

 ون   ست اااااااهدل العاااااااين   اااااااهد 
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، صفة لنكرة، «شحوب»ـصفة ل «بين»يريد: وبالجسم مني شحوٌب بيٌن، فـ  

 .«وبالجسم مني بينًا شحوٌب »فة على الموصوف قال: وعندما تقدمت الص

 وكقول اآلخر:

ِض   ومااااا  م نفسااااك مثلهااااا لااااك  ئاااا

 

 و   ااادَّ ل ااا ل مثلماااا ملَااات يااادل 

يريد: ما الم نفسي الئٌم مثُلها، ثم قدم الصفة على الموصوف فنصبها على  

فقلنا: ما الحال فقال: ما الم نفسي مثلها الئٌم، فإن قلت: لو أعدناها إلى األصل 

 – كما نعلم - : صفة نعت، والصفة«مثلها»فاعل، و «الئمٌ »الم نفسي الئٌم مثلها، فـ 

نكرة،  «نائمٌ »ر، والموصوف هنا يبد أن تطابق الموصوف يف التعريف والتنك ال

والصفة مثلها، فهل الصفة هنا نكرة؟ مضاف ومضاف إليه، لكن هل اإلضافة هنا 

ُأضيفت إلى الضمير والضمير معرفة، إال أن  لو ُتكسب التعريف؟ نعم، مثل

  .كما سيأيت يف باب اإلضافة ،اإلضافة ال ُتكسب التعريف دائًما

ال ُتكسب التعريف أصاًل، والمعنوية  :فاللفظية اإلضال  نما معنوي  ونما لففي ،

ونحو ذلك  ،«مثل وغير وسوى»ـك ؛إما أن يكون المضاف لفًظا موغاًل يف التنكير

فهذه ال تكتسب التعريف، أو يكون المضاف غير  ؛ت الموغلة يف التنكيرمن الكلما

رأيت »، «جاءين رجٌل غيُرك»، فيكتسب التعريف، فتقول: «بيت وقلم»ـك ؛ذلك

ك هنا صفة وهي نكرة، ولو  «غيرك»، فـ«سلمت على رجٍل غيِرك»، «رجاًل غير 

كأن تقول:  ؛معرفة معرفة لكانت حااًل؛ ألهنا نكرة بعد بعد «مثلك»و «غير»جاءت 

ك» مغايًرا لك، حالة كونه مغايًرا لك، هذا تنبيه على هذا  :، أي«جاء محمٌد غير 

 البيت.

 ومن ذلك قول الشاعر:

ااااااااااااا  لاااااااااااالو   لمياااااااااااا  موف  

 

 يلاااااااااااااوح ذلناااااااااااااه ألااااااااااااالو  
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 فأصل البيت: لمية  طلٌل موحٌش:

 : جار ومجرور، خرب.«لمية»

 : مبتدأ.«طلٌل »

 : نعت صفة.«موحٌش »

لمي  » لصفة على الموصوف صارت الصفة حااًل، فقال الشاعر:فلما قدمنا ا

ا  للو  أو الموضع األول لمجيء صاحب  ،إذن فهذا هو الُمسوغ األول؛ «موف  

 (.نِْ  َلِ َيَتَلأَّ وهذا الذي ذكره ابن مالك يف قوله: ) ،الحال نكرةً 

ن يف قول اب ،أو المسوغ الثاين لمجيء صاحب الحال نكرةً  الموض  الثاين:

ْب  َأوْ مالك: ) صَّ َْ إذا تخصصت النكرة بصفٍة أو إضافة، التخصص  :يعني ،(يو

 يكون إما بصفة أو بإضافة.

 ما معنى التخصص أو التخصيص؟

التعريف والتنكير واضح وبينهما التخصيص، الكلمة إما معرفة وإما نكرة وإما 

ٌة أوسع من مخصصة، فالنكرة شائعٌة يف الجنس، والمعرفة ُمعين، والُمخصص دائر

ال يزول التنكير وينعدم، لكن ما يصل األمر لحد  :المعرفة وأضيق من النكرة، يعني

، «رجل»، هذا معرفة؛ ألنه عيَّن معينًا، ولو قلنا: «محمد»التعريف، يعني لو قلنا: 

، «رجل عالم»، «رجل صغير»، «رجل كبير»يكون نكرة؛ ألنه شائع لجنس الرجال، 

، كل «رجل قصير»، «رجل طويل»، «رجل كافر»، «رجل مسلم»، «رجل جاهل»

، التنكير قل، لكنه لم ينعدم، هذا «رجٌل طويٌل »، فإذا قلت: رجل ُيسمى رجاًل 

صار بالصفة، وربما  «رجٌل طويٌل »معنى التخصيص، والتخصيص هنا يف قولنا: 

ال، والتخصيص هنا صار «رجل علمٍ »يكون باإلضافة كأن تقول:  ، فأخرج الجهَّ

ة، هذا معنى التخصيص، فيقول ابن مالك: يصح أن يجيء صاحب الحال بإضاف
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 إذا كانت هذه النكرة مخصصًة، إما بصفة وإما بإضافة. ؛نكرةً  

أن التخصيص ُيقرهبا من التعريف، فالتخصيص بالوصف،  والتعليل يف  لك: 

 ، جاء شيٌخ «جاء شيٌخ كبيٌر مرتجًفا»كأن تقول:  ؛أو نقول بأدق: التخصيص بالصفة

 كبيٌر حالة كونه مرتجًفا:

 : فعل.«جاء»

 : فاعل.«شيٌخ »

 : صفة.«كبيرٌ »

 : حال.«مرتجًفا»

لصح وكانت صفًة أخرى، والذي يحدد  «جاء شيٌخ كبيٌر مرتجٌف »ولو قلنا: 

الحالية والوصفية المعنى المراد، هل تريد أن تجعل االرتجاف من صفاته 

يٌخ كبيٌر مرتجٌف(، أما إذا كان جاء ش»المعروفة، كما شرحنا من قبل، فتقول: 

 صفاته المعروفة، فاألفضل أن تأيت بالحال. ن  االرتجاف ليس مِ 

 :«يف البيت رجٌل كريٌم نائًما»ومن ذلك قولك: 

 : خرب.«يف البيت»

 : مبتدأ.«رجٌل »

 : صفة.«كريمٌ »

 : حال.«نائًما»

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) : قوله :ومن  لك

واهلل  ،مأموًرا :الثانية معناها (ۈ)ل المفسرون: ، قا[5، 4]الدأا :  (ڤ
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حالة كونه مأموًرا به من عندنا،  :[4الدأا :] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)أعلم، 

األولى نكرة، لكنها  (ے)األولى، و (ے)الثانية حال من  (ۈ)ـف

 .(ائ)تخصصت بالصفة وهي 

فيها ُيفرق كل أمٍر  ،(ڌ)هنا من  (ۈ)وقال بعض الُمعربين: إن الحال 

ٍذ يكون ئوالتخصيص حين ،يٍم حالة كونه مأموًرا به، فهذا يحتمله المعنىمن حك

 باإلضافة.

 وكقول الشاعر:

ااا وا ااتمبت لااه نمياات يااا  رب نوف 

 

 ايف للااااكأ ماااااأ أ يف الاااايِ م ااااحونَ  

 وعااااااا  ياااااادعو ب ياااااااط مبيناااااا أ  

 

 ايف قوماااه ألااااَ عاااام ِيااااَ  أمسااااين 

ماخٍر يف »الفلك: السفينة، ، «ايف للكأ ماأ أ يف اليِ م حونَ » لال ا د يف قوله: 

هذا  «فلٍك »ـمليًئا بالناس، ف :أي ،«امشحون  » ،يقسم الماء :أي ،: يمخر اليم«اليم

حاٌل من الُفلك، ُيقال: ُفل ك وُفُلك، والذي  «امشحون  »الصفة،  «ماخرٍ »الموصوف، 

ز ذلك كون النكرة موصوفًة، موصوفة بماذا؟ ب  «يف اليم»، وهل قوله: «ماخر»ـجوَّ

؟ التعلق طبًعا ال يفصل فيه إال «ماخر»أم متعلقة بقوله:  ،صفة أخرى للفلك

ومتعلقها يحدده  ،بد أن تتعلق المعنى، الظرف والجار والمجرور يف الجملة ال

  .المعنى

أم متعلقة  «نزل»ـمتعلقة ب «من اهلل»ـ، ف«نزل القرآن منقًذا من اهلل»يعني لو قلت: 

 «من النار»ـ، ف«نزل القرآن منقًذا من النار»، فلو قلت: «نزل من اهلل»ـ؟ ب«منقًذا»ـب

متعلقة  «يف اليم»، التعلق يحدده المعنى، «منقًذا»؟ «منقًذا»أم  «نزل»ـمتعلقة ب

يمخر يف اليم؟ المعنى  :؟ يعني«ماخر»ـفلك يف اليم، أم متعلقة ب :أي ،«فلك»ـب

بصفٍة واحدة؛ ألنك  ا، وعلى ذلك يكون الموصوف هنا موصوفً رالثاين هو المتباد
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 متعلقة بالفلك، لكانت صفًة له. «يف اليم»لو قلت:  

هنا يف حال، أين الحال يف هذا الشطر؟  «وعا  يدعو ب ياط مبين أ »ثم قال: 

، وصاحب الحال هنا نكرة أم معرفة؟ معرفة، «عاش»حاٌل من فاعل  «يدعو»جملة 

 ضمير مسترت.

مر »كأن تقول:  ؛صصت باإلضافةالنكرة التي تخ :ومثال ما  ْصب باإلضال 

شرح لي المسألة عالم »حالة كونه مسافًرا، وتقول:  :، أي«بي صاحب غنٍم مسافًرا

يف السوق رجل خيٍر »حالة كونه مسرتساًل، وتقول:  :، أي«نحٍو مسرتساًل 

  .حالة كونه متصدًقا :، أي«متصدًقا

، المعنى [10لصلت:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)تعالى:  قوله :ومن  لك

 أعلم: يف أربعة أيام حالة كوهنا مستويًة، أو متساويًة للسائلين، فالحال واهلل

 ،(ڎ)وهي نكرة، لكنها تخصصت باإلضافة إلى  (ٹ)من  (ٻ)

 فهذا هو الموضع الثاين أو المسوغ الثاين.

ما  :أو المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال نكرة هو الموض  الثالث:

َةاِ يهِ  أوْ  َنْفك َبْعدِ  ِمنْ » ،«بِنْ يَ  َأوْ »ذكره ابن مالك يف قوله:  يقع بعد  أن :يعني «مو

 :كما ذكرنا أكثر من مرة -نفٍي، أو يقع بعد مضاهي النفي، والمراد بمضاهي النفي 

ما جاء رجاًل  :، أي«ما جاء رجٌل مستعجاًل »النفي واالستفهام، فالنفي كقولك: 

ما صلى »، وتقول: «مستعجٌل ما جاء رجٌل »حالة كونه مستعجاًل، ويصح أن تقول: 

اًل   حالة كونه متنفاًل. :، أي«أحٌد متنفِّ

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  قوله :ومن  لك

كما ذكرنا يف باب  -مفرغ؟ مفرغ، والمفرغ  م، االستثناء هنا تام أ[4الحم :]

واهلل أعلم:  -ا هو الذي تحذفه وتحذف الذي معه، فمعنى اآلية لغوي   :االستثناء
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أكرمت طالًبا »، «اشرتيت سيارًة ولها لوٌن جميل»ًة ولها كتاٌب معلوم، أهلكنا قري

 :«أهلكنا قريًة ولها كتاٌب معلوم»، هذا القياس اللغوي، على ذلك: «وهو مجتهد

 : مفعول به وهي نكرة.«قرية»

 .: جملة اسمية«ولها كتاٌب معلوم»

 : خرب.«لها»

 : مبتدأ.«كتاٌب »

 : صفة.«معلومٌ »

الجمل بعد »ألن القاعدة تقول:  ؛(ں)ـل أم صفة لوهذه الجملة حا

تخرج  أن ، هذه القاعدة العامة، ال يمكن«المعارف أحوال، وبعد الصفات نكرات

إلى مثل هذه المسوغات، وهنا وقعت الجملة بعد معرفة أم وقعت بعد نكرة؟ 

وقعت بعد نكرة، ولكن النكرة مسبوقة بنفي، فهذا ُيسوغ مجيء الحال من النكرة، 

وهل يصح أن  ،[4الحم :] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) فتقول:

تجعل الجملة صفًة؛ ألهنا واقعة بعد نكرة يف اللغة؟ يصح، فتقول مثاًل يف كالمك: 

، ما تأيت بواو الحال، هنا الذي جعل «ما أهلكنا من قريٍة إال لها كتاٌب معلوم»

 تأيت معها بالواو، الجملة حااًل ومنع أن تكون صفًة وجود واو الحال؛ ألن الصفة ال

 أما الحال فيجوز أن تأيت بالواو وأال تأيت بالواو.

أئمة اللغة  أنه منقال الزمخشري: إن الجملة هنا صفة، والزمخشري معروف 

وكتابه يف التفسير  ،والبالغة، أبو القاسم الزمخشري، من علماء القرن السادس

ن الجملة هنا صفة، فردوا عليه ، إال أنه من أئمة االعتزال، قال: إ«الكشاف»مشهور 

بأن الصفة ال تقرتن بالواو، وردوا عليه بأن الصفة ال ُيفصل بينها وبين الموصوف بـ 

التي هي لالستثناء  «إال»، افصل بـ «جاء رجٌل كريمٌ »لو قلت اآلن:  :، يعني«إال»
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إال  ما جاء رجٌل »، لكن ما تقول: «ما جاء إال رجٌل كريمٌ »المفرغ، يمكن أن تقول:  

فقد تأيت يف االستفهام المفرغ كالحال،  ؛بخالف األبواب األخرى .، ما يأيت«كريمٌ 

، «جاء محمٌد خوًفا منك»، «ما جاء محمٌد إال راكًضا»، «جاء محمٌد راكًضا»تقول: 

، وهكذا تأيت يف األبواب «ما جاء محمٌد إال خوًفا منك»هذا مفعول له، تقول: 

ال  :التي ليست من المفرغ، يعني «إال»ال تأيت بعد  األخرى، لكن يف الصفة، الصفة

 .«إال»ُيفصل بينها وبين الموصوف بـ 

ڀ )ـف [208ال ع اء:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ):  وأما قوله

حال، صفة، يجوز  ؟(ڄ ڄ)جملة اسمية، وهل هي صفة أم حال  (ٺ

، «ُمنذرةً أهلكنا قريًة »الوجهان، صفة؛ ألهنا جملٌة بعد نكرة، كأنك قلت يف اللغة: 

 وتكون حااًل؛ ألهنا مسبوقة بنفي، فجاز أن يأيت هنا بالحال منها.

 ...الطال :

 .«ما أهلكنا من قريٍة إال لها منذرون» ال يخ:

 ...الطال :

، «ما أهلكنا من قريٍة إال لها منذرون»هذا يدخل هذا اإلعراب،  ،نعم ال يخ:

 لك وأنت لم تغفل ما شاء اهلل.هذا ُيبعد، بل ُيضعِّف كوهنا صفًة، أنا غفلت عن ذ

النفي واالستفهام،  :أي ،ُيسبق بنفي أو مضاهيه ومثال ما وق  بعد ا  تفهام:

وعرفنا من قبل أن  «هل سافر أحٌد وحده؟»كقولك:  ؛ومثال ما وقع بعد االستفهام

هنا حال وليست  «مبكًرا»و «هل جاء طالٌب مبكًرا؟»ُتعرب حااًل، وتقول:  «وحده»

 قال الشاعر:ظرًفا، و

َِّ عاايفض باقي ااا لتاا   اا  يااا صاااِح  اال فو

 

 يف نبعا  ااااا األمااااال لنفسااااك العاااايرَ  

ا، وهذا كثير يا صاحُب، ثم ُرخمت بحرف الباء ترخيًما سماعي   :أي ،«يا صاِح » 
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ر عيٌش حالة كونه  :أي ،«هل ُحمَّ »، «يا صاحبي»عند العرب يف ترخيم كلمة  ُقد 

فيكون لك  ،إلى زمن معين شت أنه ُقدر لك عيباقًيا، يعني يقول: أنت هل علم

 عذر يف إبعادك األمل؟

ال يسافر مسافٌر »، «ال يحضر أحٌد متأخًرا»قولك:  :ومثال ما وق  بعد النهك

 مثاله:  «األلفية»، وكقول ابن مالك يف «وحده

ا َعَلى اْم ِ  َذاَل َيْبْ ْسَتْسِهاَل   أ اْم و  مو

 «امرؤٌ »حال من  «مستسهال  » البغي، فـال يبِغ امرؤ على امرٍئ مستسهاًل  :أي

وهو نكرة، وسوغ مجيئه صاحب حال وهو نكرة، كونه مسبوًقا بنهي، وكقول 

ومن فصحاء الشعراء يف قصيدٍة  ،قادة الخوارج ن  وهو مِ  ،قطري بن الفجاءة

 مشهورة:

   يااااا ذنن أفااااادض نلاااااى اإلفماااااام

 

ااااااا لحمااااااامِ    يااااااوم الااااااوِى متْول 

النكرة  «أحدٌ »حاٌل من  «متخوًفا»كونه متخوًفا، فـ ال يركنن أحٌد حالة :أي 

 المسبوقة بنهي.

ِْ قال ابن مالك يف أول هذين البيتين: ) م  لِ  لإ  قلت لك: ََّ ْ  َوَل نَ و يو الِب ا  و َِ 

الِب ا( إال يف هذه المواضع الثالثة، لماذا قال: )اْلَحالِ   (؟َِ

هذه المواضع قلياًل،  لُيشير إلى أن صاحب الحال جاء نكرًة يف غير قلت لك:

غ، ويذكرون لذلك شواهد صحت عن العرب، مِ  :يعني ذلك  ن  بال ضابط أو ُمسوِّ

عليه مائٌة »، إنسان أجرم أو أخطأ أو نحو ذلك، فقال: «عليه مائٌة بيًضا»قولهم: 

عليه مائٌة من اإلبل بيًضا أو نحو ذلك، فقالوا: عليه مائٌة حالة كوهنا  :، المعنى«بيًضا

  .بيًضا

بماٍء قليل، بمقدار قعدة رجل،  :، أي«مررت بماٍء قعدة رجل»وكقولهم: 
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  .مررت بماٍء حالة كوهنا قعدة رجل 

قاعًدا، وصلى وراءه رجاٌل  ملسو هيلع هللا ىلص صلى رسول اهلل»ويف الحديث المشهور: 

لإلمام  «الموطأ»هذا الحديث يف البخاري ويف  »فأشار إليهم أن اجلسوا ،قياًما

، «وصلى وراءه رجاٌل قياًما»فيه قول الراوي: الشاهد  محلمالك هبذا اللفظ، و

صلى رجاٌل »جمع قائم، كقولك:  «:قياًما»صلى رجاٌل حالة كوهنم قياًما،  :أي

لصح، فتكون  «صلى رجاٌل قيامٌ »، أو «صلى رجاٌل قائمون»، ولو قال: «قائمين

 صفًة، لكن المعنى المراد هنا الحالية؛ ولهذا نصب على الحالية.

اويمث پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ):  بقوله لو  ليلك أية 

 (ڀ ڀ ٺٺ) فقوله: ،[216الب  ة:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

جملٌة اسمية، مبتدٌأ وخرب، وهذه الجملة االسمية وقعت بعد معرفة  [216الب  ة:]

فهل هي صفة أم حال؟ لو أخذنا  ،(ېئ)أم بعد نكرة؟ وقعت بعد نكرة وهي 

ا صفة، لكن الذي يمنع الصفة هنا وجود الواو؛ بالقاعدة العامة المشهورة لقلنا: إهن

عسى أن تكرهوا شيًئا هو خيٌر » :ولهذا قيل: إن الجملة هنا حال، لو قيل يف اللغة

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :، لقلنا: صفة، وكذلك يف باقي اآلية«لكم

 .[216الب  ة:]

ا ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) : بقوله :ومثلوا ليلك أية 

ملٌة اسمية وقد جاءت بعد نكرة، ج :(ڻ ڻ)، [259الب  ة:] (ڻ

وال ُمسوغ لكل هذه  ،فظاهرها أهنا صفة، ولكن الواو قبلها توجب كوهنا حااًل 

 الشواهد، األصل المسوغات الثالثة المذكورة من قبل.

وأجاز سيبويه إمام النحويين يف أكثر من موضع من كتابه مجيء الحال من 

فيها  :، أي«فيها رجٌل قائًما»قولك: ومن أمثلته التي جوزها  .النكرة بال ُمسوغ
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رجٌل حالة كونه قائًما، وسيبويه ال يمنع مجيء صاحب الحال نكرًة، والجمهور ال 

 طراٍد إال يف هذه المواضع الثالثة، أو بالمسوغات الثالثة.اُيجوزون ذلك ب

إن صاحب الحال األصل فيه أن يكون  والْالص  بعد ذل  لك أ  ن ول:

وما سواها فمجيء  ،إال يف هذه المواضع الثالثة ؛طراداكرًة بمعرفة وال يكون ن

 .قليلة الشواهد التي جاءت :صاحب الحال نكرًة قليل، يعني

 ...الطال :

إن أخذت بقول سيبويه تعمل به، وسيبويه إمام النحويين بال منازعة،  ال يخ:

سموع لكن إن أردت أن تقيس على المسموع فقط فال إشكال يف ذلك، هذا يف الم

عموًما حتى ولو كان قلياًل، إذا أردت أن تقيس عليه فال إشكال يف ذلك، ليس يف 

ال »أما يف لفظه قلت أنت هذا اللفظ، يمكن أن تقول مثاًل:  .لفظه وإنما يف أسلوبه

القياس معنى هذه اآلية،  ا، ال إشكال يف ذلك، على هذ«تضرب طالًبا وهو يحبك

؛ ألن هذا ما جاء يف األساليب السابقة «مجتهًداجاء طالٌب »لكن ال تقس فتقول: 

أما األمثلة السابقة والشواهد  .إال ما جوزه سيبويه قياًسا، سيبويه جوزها قياًسا

 السابقة ليس فيها مثل هذا األسلوب.

 ...الطال :

 المعنى اإلجمالي لم يختلف. ال يخ:

 ...الطال :

حينئٍذ األفضل أن ُتعرب ف ،إن أردت كون النوم من صفاته المعروفة ال يخ:

بد أن تؤخرها، حينئٍذ ينبغي  الفبالصفة أو بالحال؟ بالصفة، وإذا أردت صفة 

، وال تقدم؛ ألنك إن قدمتها «يف المسجد رجٌل قائمٌ »عليك يف هذا المثال أن تقول: 

 ليس لك إال الحالية.
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 ...الطال : 

 النوم من صفاته، معظم الناس كثير النوم. ال يخ:

  ...الطال :

 .أهنا للصفات المعروفة التي ُعرف هبا اإلنسان ؛هذا األصل يف الصفة ال يخ:

أو أنت ال تعرف هل من صفاته  ،أما إذا أردت أنه ليس من صفاته المعروفة

وكل ذلك  .المعروفة أم ال، وإنما رأيت رجاًل نائًما، حينئٍذ لك أن تعرب بالحال

  .إذا كان صاحب الحال معرفةً  .المعرفةإنما هو يف  التفصيل الذي ذكرناه من قبُل 

فإن هذه الدقائق تقل معها؛ ألن النكرة مع  ؛أما إذا كان صاحب الحال نكرةً 

، نائًما هنا «رأيت رجاًل نائًما»الحال، والحال نكرة تستوجب معاين أخرى، فيقول: 

أو صفة، لكنها صفة لنكرة، فالنكرة عامة، والعام ما يمكن أن تصفه بصفٍة معروفة 

 غير معروفة؛ ألنه نكرة، ال تجعل صفًة معروفة إال لشيٍء معروف.

 ...الطال :

إال إذا كانت صفة  ،ما تستطيع أن تجعل الصفة دالًة على شيٍء معروف ال يخ:

أما إذا كان  .لو ما نصصت عليها ،العربي يفهم هذه األمور :لشيٍء معروف، يعني

ما يتأتى أن تصفه بصفة معروفة أو حينئٍذ فنكرة،  :يعني ،الموصوف غير معروف

 غير معروفة.

أين الحال؟  [103آل عم ا :] (ڦ ڄ ڄ ڄ) تعالى: قال

 (ٿ ٹ ٹ) مجتمعين واهلل أعلم، :أي ،[29الب  ة:] (ۆئ)

 ُخلق اإلنسان حالة كونه ضعيًفا. ،[282الب  ة:] (ڇ)حال  [28النساء:]

 ...الطال :
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 مة.قلنا من قبل: إن الحال قد تأيت الز ال يخ:

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )تعالى:  قال

صاحب الحال؟ إذا رأيتم الذين  ،(ۅ)أين الحال؟  [15األنفال:] (ۉ

رنا  ، المفسرون يقولون: «متزاحفين»بـ (ۅ)كفروا حالة كوهنم زاحفين، لو قدَّ

زاحفين، ويجوز أن تكون بمعنى متزاحفين، فإن  :بمعنى (ۅ)يجوز أن تكون 

وإن كانت  ،(ٻ ٻ)فهي حاٌل من  ،زاحفين :بمعنى (ۅ)كانت 

 (ٴۇ ۋ)متزاحفين فهي حاٌل من الفاعل والمفعول، من  :بمعنى (ۅ)

وهي هنا مصدٌر وقع حااًل،  ،(ٻ ٻ)ومن الفاعل  (ٴۇ)من التاء يف 

 زحف هذا مصدر وقع حااًل.

 :(ۓۓ) [17 و :] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ) تعالى: وقال

ن أي مشتق أم غير مشتق؟ مشتق، م (ۓۓ) ،(ڻ ۀ)حال من 

المشتقات؟ اإلمام صفة ُمشبهة، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة هذه 

صيغتها قياسية، فإن وجدت وصًفا يخرج عن هذه الصيغ القياسية، اسم الفاعل 

ِعل»أو  «فاعل»على  ، أو تأيت بالمضارع وتقلب الياء «مفعول»، واسم المفعول «ُمف 

ل، مفعال، افع  »يغ المبالغة خمس صيغ: ضمومة وتفتح ما قبل اآلخر، وصا ممً يم

أن لها صيًغا قياسية، فإن وجدت بعد ذلك وصًفا وليس  :، يعني«فعول، فعيل، ف ِعل

سهل »ـفيسمونه صيغة مشبهة باسم الفاعل، ك ،على شيٍء من هذه الصيغ القياسية

 ونحو ذلك، تكون صفة مشبهة. ،«وصعب وبطل وشجاع وشريف وإمام

 ،(ٻ)أين الحال؟  [73 اَ:األع] (ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)

وصاحب الحال، ما اآلية؟ الناقة، الحال وصاحب الحال يتحدان يف األصل، 
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 يف المعنى، لو قلنا: هذه ناقة اهلل لكم آيٌة، فـ: اواحدً  يًئاش :يتحدان يف المعنى، يعني 

 : خرب.«لكم»

 : مبتدأ.«آيةٌ »

صفة؟ الجملة بعد والجملة ما عالقتها بناقة اهلل؟ حال أم صفة؟ صفة، لماذا 

معرفة أم نكرة؟ معرفة، إًذا  (ەئ ەئ)المعرفة حال أم صفة؟ حال، ونقول: 

 جملٌة حالية. (ڇ ڍ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

، لكن (ۓ)وصاحب الحال هو  ،(ٻ) الياء يف الحال [6الصَ:] (ٿ

أيت صاحب الحال يكون أقرب شيء، ربما تذكر االسم، ثم تذكره بعد ذلك، ثم ت

تعود إلى  ،(ٻ)الياء يف  بالحال، صاحب الحال أقرب مذكور، الحال ضمير

لكن صاحب الحال هو أقرب مذكور، قد يذكر االسم، ثم ُيذكر له  ،(ۓ)

، أين صاحب الحال؟ هو، الذي يعود إلى «زيٌد جاء ضاحًكا»ضمائر، كما لو قلت: 

 صاحب الحال. «زيد»زيد، لكن ال تقل: 

 ...الطال :

إين رسول اهلل حالة كونه مصدًقا لما بين يديه من التوراة، لو كانت  ال يخ:

لكان الظاهر أن ُيقال: إين رسول اهلل حالة كونه  (ڃ ڃ)حال من  (ڇ)

إذن فالحال من هو، من الياء يف  ،(ڳ ڳ ڱ)مصدًقا لما بين يديه، لكن قال: 

 .(ٻ)

 [114األنعام:] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ) تعالى: وقال
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وسبق أهنا حال منتقلة أم ثابتة، ثابتة  ،(ٻ)اذا؟ من حاٌل من م (ڳڱ)

 مالزمة؛ ألن التفصيل ثابٌت للقرآن.

 [28 بل:] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)تعالى:  وقال

 (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  المراد نبينا

 ،(جئ)فهي حال، وصاحب الحال الكاف يف  (مئ)أما  [28 بل:]

  ؟(ڭ)ما معنى ما إعراهبا؟  (ہ ہ)و

، «عالمة وراوية»والتاء للمبالغة، كما تقول:  ،اكاف   :بمعنى (ڭ) قيل:

ا للناس، يعني :واهلل أعلم - فالمعنى عن الشرك ونحو ذلك،  :وما أرسلناك إال كاف 

 فهي حال أيًضا.

ليس اسم فاعل وإنما هو  :مصدر وليس وصًفا، يعني (ڭ)إن  وقيل:

، فهي «يدةعقباك حم»مثل:  «عاقبتك حميدة»مصدر كالعاقبة، العاقبة تقول: 

  .مصدر، فإذا كانت مصدًرا كانت بمعنى المنع

منًعا لهم من الشرك،  :واهلل أعلم: وما أرسلناك إال منًعا للناس، أي -فالمعنى 

منًعا؟ مفعول مطلق، أو مفعول له، أو حال  ى:التي بمعن (ڭ)فما إعراب 

ع المصدر ، إذا وق«مانًعا» :بمعنى «منًعا»على أنه مصدر وقع موقع الحال، فهو 

إما أنه مصدر مفعول مطلق أو أنه حال على األقاويل التي  ؛حااًل عرفنا أن فيه أقوااًل 

 ُذكرت يف الدرس الماضي.

 ...الطال :

أواًل: قد ال ُيسلَّم بكالمك، قال: مانًعا للناس، أو منًعا للناس، التعميم  ال يخ:

 موجود.
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أرسلناك للناس  :، يعني«الناس»حال من  (ڭ)تريد أن تقول:  :يعني 

 ،(جئ)من الكاف يف  حااًل  (ڭ)حالة كوهنم كافًة جميًعا، وليس 

 وسيأيت بعد قليل، لعلنا نصل إليه. ،هذا قول

 ،[89]الب  ة:  (پ پ ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) نأيت لهذه اآلية:

ِْ »ويف قراءة الجمهور:  قض لَِما َمَعهو َصدل  مو
ِ
ِْ ذَِتابض ِمْن ِعنِْد اهلل ا َجاَء و وقراءة  «َوَلمَّ

لما جاءهم  ،(ٻ)ـفهي ماذا؟ صفة ل «مصدٌق » عأما بالرف ،(ڇ)أخرى: 

شبه الجملة صفة  ،(ڦ ڦ ڦ)كتاٌب مصدٌق، صفة ثانية، أين الصفة األولى؟ 

 .(ٻ)بالنصب حال من  (ڇ)صفة ثانية، و «مصدٌق »أولى، و

ثم تكلم ابن مالك بعد ذلك على حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور 

وصاحب  «جالًسا»، الحال «مررُت بزيٍد جالًسا»، كأن تقول مثاًل: بحرف جر  

وهو مجرور، مجرور بحرف جر، هل يجوز أن تقدم الحال هنا على  «زيدٍ »الحال 

 صاحب الحال؟ نسمع ما قاله ابن مالك: 

ااا َّ َقاااْد  َوَ اااْبَق َفاااالأ   جو
َأ  َماااا بَِحاااْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

 ط آخر يف البيت:ويف ضب 

ااا َّ َقاااْد  َوَ اااْبَق َفاااالِ   جو
َأ  َماااا بَِحاااْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

أن الحال التي تأيت من اسٍم مجروٍر بحرف  :الضبطين متقارب، يريد ومعنى 

، هل «مررُت بزيٍد جالًسا»كأن تقول:  ؟هل تتقدم على هذا المجرور أم ال ،جر

، هل تقدم «سلمت على هنٍد متسرتةً »؟ وكأن تقول: «دٍ بزي»تقدم جالًسا على 

 ، أم ال؟«على هندٍ »على قولك:  «متسرتةً »
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َض على قولين:  يف المسلل  أال

فال  ،أنه ال يجوز تقديم الحال هنا ؛مذهب جمهور النحويين ال ول األول:

 .«سلمت متسرتًة على هندٍ »، وال: «مررت جالًسا بزيدٍ »تقل: 

ول ابن كيسان من علماء القرن الرابع، والفارسي من علماء ق وال ول الثاين:

القرن الرابع، وابن برهان أظنه من علماء القرن الخامس أو السادس، ذهبوا إلى 

هو  َوَ  جواز ذلك، وتابعهم ابن مالك إذ قال: )  لورود السماع بذلك. ؛(َوَر ْ  َلَ ْد  َأْمنَعو

عفراء، من العشاق  ومن هذا السماع قول عروة بن حزام العذري يف

كابن كيسان والفارسي  ؛المعروفين، قلنا: من الشواهد التي احتج هبا المجيزون

 وابن برهان على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر قول الشاعر:

 ونين لتعااااااا وين لااااااايذ اِ  روعااااااا ض 

 

 لهااااا بااااين جلاااادل والعفااااام  بياااا  

 فلفااااات بااااا ب الااااا اذعين لااااا بهِ 

 

ا ولااااوق الاااا اذع   ين رقياااا أ ااااوع 

 لئن ذا  با   المااء  يماا  صاا ي ا نلاك 

 

 فبيب ااااااااااااا ننهااااااااااااا لحبياااااااااااا و  

 أين الشاهد؟ البيت الثالث إذ يقول: 

 لاائن ذااا  باا   الماااء  يمااا  صاااا ي ا

 

 نلااااااااك فبيب ااااااااا ننهااااااااا لحبياااااااا و  

لئن كان برد الماء حبيًبا إلي حالة كوين هيمان     ي  البيت ومعناع ي ول: 

إلي، ومع ذلك  «إلى»بـ  ةاٌل من ماذا؟ من الياء المجرورح «هيمان صادًيا»ـصادًيا، ف

 قال: 

 لاائن ذااا  باا   الماااء  يمااا  صاااا ي ا

 

 نلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 

 على صاحب الحال المجرور بحرف الجر. «هيمان صادًيا»فقدم  

 وقال اآلخر:

 لاااااإ   اااااك أزوا ض أصااااابن ونساااااوةض 

 

ااااا ب تاااال فبااااالِ    ِ  للاااان يااااي بوا ل 
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ااااا   ع ااااي  ِااااا رط اباااان أرقااااِ ثاوي 

 

 نمااااااك عنااااااه بحااااااالِ   الغو وعَاشاااااا 

بيت بعض نساشاع  م هور نسيت ا مه اآل ، أو    ،هِ و ي ت نبلهِئصيبوا لسو

 لي ول:

فلن يذهبوا  ،وةٌ سقطٌع من اإلبل، فإن تك أزواٌد أصبن ون أي: ،«فإن تك أزوادٌ »

 ،هذا الرجل المقتول، اسمه حبال، فلن يذهبوا بقتله فرًغا «حبال»بقتل حبال فرًغا، 

ا ب تل فبالِ »ًغا، لن يذهب هدًرا، ثم قال: فار :يعني  ِ  :«للن يي بوا ل 

 .«قتل»: حال من «فرًغا» 

 : صاحب الحال مجرور بحرف جر.«قتل»و 

لماذا لم يذهبوا به فارًغا، يقول: ألين قتلت به وأخذت ثأري، فقتل ابن أرقم  

 وعكاشة، فقال: 

ااااا  ع ااااي  ِااااا رط اباااان أرقااااِ ثاوي 

 

 لِ وعَاشاااااا  الغنمااااااك عنااااااه بحااااااا 

 وقال اآلخر: 

ا عاااانَِ بعااااد بياااانَِ   سااااليت  اااا  

 

 بااااايذ اذِ فتاااااى ذااااالنَِ عنااااادل 

ا عنكم، أي  ا، أي :قال: تسليت طر  تسليت عنكم جميًعا  :تسليت عنكم طر 

م  ا»حالة كونكم جميًعا، فقدَّ  .«عنكم»على الكاف يف  «طر 

 وقال اآلخر:

 ِااااااالال   عاااااا ر المنياااااا  للماااااا ء

 

 ليواااااااادعى و ط فااااااااين ناااااااادائك 

، وصاحب الحال من «غافاًل »يريد: تعرض المنية للمرء غافاًل، ثم قدم  

مجروٌر بالالم، تعرض المنية للمرء حالة كونه غافاًل،  «المرء»الغافل؟ المرء، و

 فقدم الحال مع أن صاحب الحال مجروٌر بحرف جر.
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 وقال الشاعر:

 ن ا المااااا ء أعيتاااااه المااااا وءة ناشااااائ ا

 

 لمطلبهااااااا ذهااااااال  عليااااااه شااااااديد 

فمطلبها عليه حالة  :أي ،«لمطلبها ذهال  عليه شديد»عنى البيت واضح، قال: م 

، مع أن صاحب الحال مجرور «عليه»على قوله:  «كهاًل »كونه كهاًل شديٌد، ثم قدم 

 .«على»بـ 

ا ليلك ا يحتمو  أية   (ۀ ہ ہ ہ ہ):  بقوله وأأي  

ما أرسلناك إال للناس  :قالوا: المعنى: وما أرسلناك إال للناس كافًة، أي [28 بل:]

 :هنا تكون بمعنى (ڭ)جميًعا، فعلى ذلك  :يعني ،حالة كوهنم كافةً 

مجرورة بالالم، وقد تقدمت الحال  «الناس»، و«الناس»وهي حاٌل من  ،جميًعا

على صاحب الحال، وصاحب الحال مجروٌر بالالم، وهذا المعنى هو المتبادر من 

 ن السابقين المذكورين قبل قليل محتمالن.إال أن اإلعرابي ،اآلية واهلل أعلم

 لهيا جائزض   أالَ ليه، ؛وأما   ديِ الحال على صافبه الم لوع والمنصوب

 «رأيت هنًدا متسرتةً »، و«جاء ضاحًكا زيدٌ »، أو «جاء زيٌد ضاحًكا»كأن تقول: 

 واهلل أعلم. ،«رأيت متسرتًة هنًدا»و

مجيء الحال من المضاف وهي  ،ثم سيتكلم ابن مالك على مسألة جديدة

 إليه، لكن نتوقف إن كان عندكم سؤال أو ُنكمل هذه المسألة.

لو  ،على ممكء الحال من المةاَ نليه  ثِ يتَلِ نمامنا ابن مالك

حاٌل من الصديق أم من  «ضاحكين»ـف «جاء صديُق إخويت ضاحكين»قلت مثاًل: 

ليه، فهل يصح أن يأيت ؟ مضاٌف إااإلخوة؟ من اإلخوة، واإلخوة هنا ما إعراهب

 :ن عليهاويف تكوين الجملة، تكلم النحوي الحال من المضاف إليه؟ وجدتم خلاًل 

تريد: هذا كتاب  ،«هذا كتاب محمٍد مجتهًدا»تصح أو ال تصح، لو قلت مثاًل: 
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محمٍد حالة كونه مجتهًدا، هل هذا يصح؟ هذا الذي تكلم عليه النحويون وابن  

 : مالك، فقال ابن مالك

َِ َلااااهْ َوَ   َةاااا ِماااْز َفاااا   ِماااَن اْلمو    و

 

َو َعَمَلااااااهْ ن َّ   َةااااااا   نَ ا اْقَتَةااااااى اْلمو

اااااْزءَ    َلاااااهو أوِضااااايَفا َماااااا أو َذااااااَ  جو

 

ْزئِاااااااِه َلااااااااَل     َ ِحيَفااااااااأْو ِمْثاااااااَل جو

 ن   من  المسلل  ن  يف ثالث  مواض : 

 إذا اقتضى المضاف العمل. الموض  األول:

 لمضاف جزًءا من المضاف إليه.إذا كان ا الموض  الثاين:

 إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. الموض  الثالث:

 نأخذها موضًعا موضًعا:

َو  اْقَتَةى نَ ا ن َّ )يقول:  الموض  األول: َةا  (.َعَمَلهْ  اْلمو

 ؛إذا كان المضاف يعمل يف الحال، إذا كان المضاف هو العامل يف الحال :يريد

جاء ضارب » ،«جاء شارب السويق ملتوًتا» ،«ارب العصير بارًداجاء ش»كأن تقول: 

: حال من الشارب أم «بارًدا» «جاء شارب العصير بارًدا»، فقولك: «اللص مكتوًفا

من العصير؟ من المضاف أم من المضاف إليه؟ من المضاف إليه، وهذا جائز كما 

جاء شارب »ل، هو العامل يف الحا «شارب»ألن المضاف هو  ترون، لماذا جاز؟

هو الفعل أو ما يعمل عمله، ال يعمل يف  - كما سبق -والعامل  ،«العصير بارًدا

الحال إال الفعل أو ما يعمل عمله، والذي يعمل عمله األسماء العاملة عمل فعلها، 

 على ذلك يف الدرس القادم. سيأيت مزيد كالمٍ 

: يعجبني قيام زيٍد »ماذا؟ هذا مقبول، ل «يعجبني قياُم زيٍد مسرًعا» و  ول مثال 

، المضاف إليه، «زيد»: حال من القيام أو من زيد؟ حال من «مسرًعا» «مسرًعا

، مصدر، والمصدر يعمل «قام يقوم قياًما»مصدر،  «قيام»لماذا؟ ألن المضاف وهو 
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 عمل فعله، هو العامل يف الحال.

هنا  (چ) [4يون :] (ڳ ڳ ڳڳ):  قوله :ومن  لك

واهلل أعلم: إليه ُترجعون جميًعا،  -المعنى ومل عمل فعله، مصدر، والمصدر يع

انظر كيف أوقعت الفعل مكان المصدر؛ ألن المصدر هنا يعمل عمل الفعل، 

 بمعنى الفعل. :يعني

 ومن  لك قول ال اع :

ا    ااااول ابنتااااك ن  انطالقااااك وافااااد 

 

اااا   أباااا لياااا  اااا  ارذ   نلاااى الااا وع يوم 

أم من الكاف؟ من  «انطالق»حال من  «ًداواح»فقال: إن انطالقك واحًدا،  

مصدر عامل  «انطالق»الكاف العائدة إلى الشاعر، وصحَّ ذلك؛ ألن المضاف وهو 

 يف الحال.

ْزء َذا َ  أو) قال فيه ابن مالك: الموض  الثاين: إذا كان  :أي(، أوِضيَفا َلهو  َما جو

 ۋ ۅ ۅ) : كقوله ؛المضاف األول جزًءا من المضاف إليه الثاين

ونزعنا ما يف صدورهم من غل  حالة  ، أي:[47الحم :] (ۉ ۉ ې ې

 (گ)أم حاٌل من الضمير  «صدور»حاٌل من  (ڌ)كوهنم إخواًنا، 

لم عنهم؟ حاٌل من الضمير، نزعنا من صدورهم الغل حالة كوهنم  العائدة إلى المتك 

زه؟ كون المضاف  من جزًءا  -« صدور»وهو  -إخواًنا، ما الذي سوغ ذلك وجوَّ

 وهم هؤالء الممدوحون، الصدور جزء من اإلنسان، هذه واضحة. ،المضاف إليه

 [12الحم اط:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) : وكقوله

حاٌل من اللحم  (ڱ)أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حالة كونه ميًتا، فـ 

أم من األخ؟ من األخ، وما إعراب األخ؟ مضاٌف إليه، لماذا صحَّ ذلك؟ ألن 
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 اللحم جزٌء من المضاف إليه.المضاف وهو  

يعجبني كالم هنٍد حالة كوهنا  :أي ،«يعجبني كالم هنٍد متحجبةً »وتقول: 

مضاٌف إليه، لماذا جاز ذلك؟ ألن  «هند»، و«هند»حاٌل من  «متحجبةً »متحجبًة، 

 .«هند»جزٌء من المضاف إليه وهو  «الكالم»المضاف هو 

افتني عيونه حالة كونه مغمًضا؛ أخ :أي ،«أخافتني عيون زيد مغمًضا»وتقول: 

 ألن العيون جزٌء من زيد.

ْزئِهِ  ِمْثَل  أوْ )قال فيه ابن مالك:  والموض  الثالث إذا كان المضاف  :يعني (،جو

  .مثل الجزء من المضاف إليه، وهذا يتبين بالمثال والشاهد

 [123النحل:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ) تعالى: كقولهو

 ،(ڀڀ)اتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم حنيًفا، أن  :واهلل أعلم -المعنى و

وإبراهيم مضاف أم  ،(ہ)وصاحب الحال  ،(ڀڀ)مستقيًما، فالحال  :أي

ز ذلك؟ كون المضاف  جزء  - وهو الملة -مضاف إليه؟ مضاف إليه، ما الذي جوَّ

من المضاف إليه إبراهيم أو مثل الجزء؟ يقولون: مثل الجزء، كيف تقول: مثل 

إنما يكون مثل الجزء إذا صحَّ أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه، الجزء؟ 

فيمكن أن  ،بحيث تستطيع أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه ؛كأهنما سواء

، اتبعه حالة كونه حنيًفا، بخالف ما لو قلت مثاًل: «أن اتبع إبراهيم حنيًفا»تقول: 

من محمد وليس مثل الجزء  فإن الكتاب ليس جزًءا ،«هذا كتاب محمٍد مجتهًدا»

من محمد، ليس جزًءا من محمد واضح، وليس مثل الجزء من محمد؛ ألنه ال 

، هذه «هذا محمٌد مجتهًدا»فتقول:  ،يمكن أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه

 جملة غير الجملة األولى، تختلف، ليس المعنى واحًدا.

ك إال يف هذه المواضع كما قال ابن مال ،فالحال ال تأيت من المضاف إليه
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 أيت؟تأيت الحال من المضاف إليه أم ال تالثالثة، يف غير هذه المواضع الثالثة 

كما قال  ،( ما قال: غالًبا، وال كثيًرا وِمزْ  َوَ  ظاهر كالم ابن مالك عندما قال: )

أنه ال يجيز الحال من المضاف إليه يف غير  :معنى ذلك ،( وِمزْ  َوَ  من قبل، قال: )

 والمسلل  ليها أالَ على قولين:ذه المواضع، ه

هذا »وتابعهم ابن مالك، فال تقل:  ،قول الجمهور أنه ال يجوز ال ول األول:

حالة كوهنا فقيرة،  :يعني ،«جاء سائق العائلة فقيرةً »، وال تقل: «كتاب زيٍد مجتهًدا

وهنا جاء غالمها حالة ك :أي ،«جاء غالم هنٍد ضاحكةً »وال تقل يف مثالهم: 

 ضاحكًة، لماذا منعوا ذلك؟

منعوا ذلك؛ الشرتاطهم كون الحال هي صاحبها يف المعنى، هذا شرٌط يف 

بد أن يكونا يف المعنى  الحال عند الجمهور، يقولون: الحال وصاحب الحال ال

فمن الضاحك؟ زيد، فالحال  ،«جاء زيٌد ضاحًكا»شيًئا واحًدا، فإذا قلت: 

رأيت هنًدا »د؛ ألن الضاحك هو زيد، ولو قلت: وصاحبها يف المعنى شيء واح

بد أن يكون  والمتسرتة هي هند، فيقولون: ال «اهندً »حاٌل من  «متسرتةً » ،«متسرتةً 

 الحال وصاحب الحال يف المعنى شيء واحد.

أنه يجوز ذلك إن صح المعنى، إن صح المعنى  قول الفارسي: ال ول الثاين:

، يقول: ما «جاء غالم هنٍد ضاحكةً »الذي ذكره:  جاز، فيصح عنده أن تقول يف مثاله

جاء غالمها حالة كوهنا  :يعني ؟«جاء غالم هنٍد ضاحكةً »المانع أن تقول لنا: 

 ضاحكة، وال يمنع ذلك، والجمهور يمنعونه.

اشرتيت بيت زيٍد  :أي ،«اشرتيت بيت زيٍد حزينًا»وعلى ذلك يجوز أن تقول: 

وهو يتخرج على قياس قول  ،قوٌل متوجه - أعلمواهلل  - حالة كونه حزينًا، وهذا

سيبويه إمام النحويين يف المسألة التي احتج هبا الجمهور للمنع، لماذا منع 
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بد أن يكون صاحب الحال يف المعنى،  الجمهور هذه المسألة؟ قالوا: ألن الحال ال 

 ،وسيبويه خالفهم يف هذه المسألة، قال: يجوز أن يكون صاحب الحال يف المعنى

  .وهذا األكثر، ويجوز أال يكون صاحب الحال يف المعنى

وهذه المسألة سيأيت لها توسع يف مجاٍل آخر إن شاء اهلل، أقصد المسألة التي 

أما المسألة فقد ذكرنا الخالف  .احتج هبا الجمهور وسيبويه يف ترجيح هذه المسألة

لمضاف إليه إذا صح يصح أن يأيت الحال من ا هوهو أن ؛فيها ورجحنا قول الفارسي

 المعنى.

 ...الطال :

شرتط أن تكون هي صاحب تُ سيبويه قوله يف المسألة الثانية: أن الحال  ال يخ:

الحال يف المعنى؟ الجمهور يشرتطون ذلك، وسيبويه ال يشرتط، يقول: هذا هو 

الكثير، لكن يأيت الحال غير ذلك، لكن يف هذه المسألة وهي مجيء الحال من 

ه، ليس لسيبويه فيها قول، لم ينص فيها على قول، وإنما الذي نص المضاف إلي

 على الجواز هو الفارسي.

 ...الطال :

يف هذه المسألة ما فيها شواهد إال ما جاء يف المسائل الثالث المذكورة  ال يخ:

دوا قاعدة يف األصل وهي المنع، قالوا: نمنع  عند الجمهور؛ فلهذا الجمهور قعَّ

 ،بد أن تكون صاحب الحال يف المعنى إال ما جاء به السماع الذلك؛ ألن الحال 

أصلها،  ن  وهي المسائل الثالث التي ذكروها بشواهدها، والفارسي يجيز المسألة مِ 

كأنه يقول: ما دليلكم على منع المسألة؟ الحال يف األصل يصح أن تأيت من  :يعني

الخالف يف المجرور  صاحب الحال مرفوًعا أو منصوًبا أو مجروًرا، ثم ذكرنا

قبل  - كما ذكرنا -بالحرف هل يتقدم أم ال يتقدم؟ الفارسي قال: يجوز ويتقدم 
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والفارسي قال:  ،قليل، ثم اختلفوا يف المجرور باإلضافة هنا، فمنعه الجمهور

الفارسي األصل عنده أن الحال يجوز أن تأيت من المرفوع  :يجوز، يعني

 عليه الدليل. خالفه ن  وم   ،والمنصوب والمجرور

 ...الطال :

 توجدال، يف هذه المسألة ال يشرتط كون الحال صاحب الحال،  ال يخ:

شواهد على القولين، لكن ليس هناك شواهد إال على المسائل الثالثة التي ذكرها 

 الجمهور.

 ...الطال :

هذا الذي قلناه، قلنا: إنه قول الفارسي، وإن كان هو الذي نص وُنسب  ال يخ:

إال أنه تخرج على قياس سيبويه، لكن ما تستطيع أن تنسب القول إلى  ،إليه القول

ح به لكان لهذا القول شأٌن آخر. ح به، لو أن سيبويه صرَّ  سيبويه وهو لم ُيصرِّ

عندما أقول بالقول أنا وأنت والثالث ليس كالقول الذي يقول به ابن باز وابن 

 عثيمين.

 ى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى اهلل و لِ عل ،واهلل أعلِ  يا

 

¹ 
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 الدرس الثالث واخلمسون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد الهادي البشير 

ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان  ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،النذير

  .يوم الدين إلىم تسليًما مزيًدا وسل  

 :أما بعد

سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

من سنة  ،اآلخرة ىثنين العاشر من شهر جمادثنين الطيبة المباركة، ليلة اإلاإل

يف حي  - جامع الراجحي -إحدى وثالثين وأربعمائة وألف، يف هذا الجامع 

فيقه الدرس الثالث والخمسين من يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتو ،الجزيرة

زال موصواًل على  والكالم يا إخوان ما « شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 باب الحال، ونقرأ يف البداية األبيات التي نريد أن نشرحها يف باب الحال.

 : قال

َلا اااا ل نَْصااااْ  بِِفْعاااالأ صو  َواْلَحااااالو نِْ  يو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ْسااااااااا َِعالَ   اااااااااهو َذمو زض َ ْ ِديمو
 َماااااااااائِ

 

ااااااا َزْياااااادض َ َعااااااا  ِلص  ْْ  َ ا َراِفاااااالض َومو

َن َمْعنَاااااى اْلِفْعاااااِل َ    ااااامل  َوَعاِمااااالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل   اااااااؤأَّ   وَلاااااااهو مو  فو و

 َذتِْلاااااااَك َلْياااااااَت َوذاااااااَل َّ َوَناااااااَدرْ  

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

ا أَ   ْفاااااَ     ْنَفااااا و ِمااااانْ َوَنْحاااااوو َزْيااااادض مو

 

ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ   ااااا مو َعان   َعْماااا و مو
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 َواْلَحاااالو َقاااْد َيِماااكءو َ ا َ َعاااد  ِ .348

 

ْفاااااااَ  ِ   ْيااااااا ِ مو َِ ِْ َو  َلااااااااْعَل
ْفاااااااَ  أ  لِمو

  َلِ يف  يع األبياط على مسللتين: 

 تقدم الحال على عاملها. المسلل  األولى:

 تعدد الحال. المسلل  الثاني :

ولى فهي تقدم الحال على عاملها، الحال عموًما ال يعمل فيها أما المسألة األ

إال الفعل، أو ما فيه معناه، الذي يعمل يف الحال الفعل أو ما فيه معناه، تذكرون يف 

السوابق يف أبواٍب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثاًل كنا نقول: العامل فيها الفعل، أو 

الحال الفعل أو ما فيه معناه، وفرٌق بين ما يعمل عمله، أما هنا فنقول: العامل يف 

 العبارتين.

 ، والمراد به األوصاُف فالفعل معروف، والذي يعمل عمله شرحناه من قبُل 

 ،والمصدر واسم الفعل، أما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع؛ ألنه يشمل كل ما سبق

كأسماء  ؛ويشمل أيًضا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل

 «إن»ـوأخواهتا، ف «إن»ارة، وقولك: هذا، بمعنى أشير، وكالحروف الناسخة اإلش

 بمعنى أتمنى، وهكذا. «ليت»بمعنى أؤكد، و «أن»و

وأضعف من  ،أن الحال أضعف نصًبا من المفاعيل :والسب  يف  لك 

والحال يف العمل شبه الجملة كما سيأيت، فإن شبه الجملة يعمل فيها  ،المفاعيل

كما سيأيت، لكن اآلن نتكلم على  ،ه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعلالفعل وما في

 لو أر نا أ  ن سمها، أو ثالث  أنواع: ،لالحال اليل يعمل ليه ثالث  أشياءالحال، 

 الفعل المتصرف، ويف حكمه الوصف المتصرف. النوع األول:

رف الفعل المتصرف والفعل الذي ُيشبه هذا الفعل المتصرف، فالفعل المتص

الذي يأيت منه الماضي  :ُيخرج ماذا؟ ُيخرج الفعل الجامد، المتصرف يعني
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وأما الجامد فهو الذي  «.ذهب يذهب اذهب»والمضارع واألمر كأغلب األفعال،  

، ليس له «ليس»كأن يجمد على صورة الماضي كـ  ؛جمد على صورٍة واحدة

ورة الماضي، هذه كلها جمدت على ص «نعم، بئس، عسى»وكـ  ،مضارع وال أمر

ُيراد به األوصاف  ،والوصف المتصرف أو الوصف الذي ُيشبه الفعل المتصرف

التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية، لم نقل: الوصف، وإنما نقول: الوصف 

المتصرف، أو الوصف الذي ُيشبه الفعل المتصرف، الوصف معروف، األوصاف 

غ المبالغة، الصفة المشبهة، اسم اسم الفاعل، صي»شرحناها كثيًرا وهي بالتفصيل: 

، هذه األوصاف شرحناها كثيًرا، نقول: الوصف «المفعول، اسم التفضيل

 المتصرف، ما معنى المتصرف؟

يقبل  من التثنية والجمع والتأنيث، وكلها ؛الذي يقبل وجوه التصرف :يعني

 «ائمةٌ أما هند فق»، و«محمٌد قائم»إال اسم التفضيل، فإنك تقول يف المذكر:  ذلك

 ،«أما المحمدون فقائمون»، و«أما الهندان فقائمتان»و «أما المحمدان فقائمان»و

 ، تصرفت، قبلت التأنيث والتثنية والجمع.«أما الهندات فقائمات»و

لكن اسم التفضيل وصف، عرفنا أنه وصف؛ ألنه قد يعمل عمل الفعل، ولكنه 

هنٌد أفضل من » ،«ن غيرهمحمٌد أفضل م»ليس وصًفا متصرًفا، تقول يف المذكر: 

 ،«المحمدون أفضل من غيرهم» ،«المحمدان أفضل من غيرهم» ،«غيرها

قد يقبل يف بعض حالتها  ،نعم .فلزم اإلفراد والتذكير ،«الهندات أفضل من غيرهن»

كما يف اسم الفاعل واسم  ،التأنيث والتثنية والجمع، ولكنه ال يقبل ذلك مطلًقا

  .صيغ المبالغةالمفعول والصفة المشبهة و

فهذه أوصاف متصرفة، تقبل التصرف تماًما من حيث التأنيث والتثنية 

والجمع؛ فلهذا صار اسم التفضيل يف كثيٍر من مسائل اللغة أقل درجة من هذه 

األوصاف، حتى يف العمل عندما نأيت يف العمل نجد أن هذه األوصاف عملها أقوى 
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ال الجمهور: إن اسم التفضيل ال يعمل وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل، حتى ق

 بينما بقية األوصاف تعمل عمل الفعل، لكن بشروط قليلة. ،إال يف مسألٍة واحدة

دعا »كقولنا:  ؛فهذا هو النوع األول من العوامل يف الحال، الفعل المتصرف 

محمٌد جالٌس »، والوصف المتصرف كقولنا: «جاء زيٌد راكًبا» ،«محمٌد مخلًصا

 وهكذا. ،محمٌد مسافٌر راكًبا» ،«محمٌد مسافٌر مبكًرا» ،«معتداًل 

الفعل المتصرف والوصف  :أي ،ما حكم تقديم الحال على هذا العامل

 المتصرف؟

 المواب ما قاله ابن مالك: 

َلا اااا ل نَْصااااْ  بِِفْعاااالأ صو  َواْلَحااااالو نِْ  يو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ااااااااهو   زض َ ْ ِدْيمو
 ...............َلَمااااااااائِ

 

 .....................................

..... 

 

 ،خر للوصف المتصرفواآل ،أحدهما للفعل المتصرف ؛ثم ضرب مثالين

ْس َِعا َ ا) فقال: هذا راحٌل مسرًعا، هذا راحٌل حالة كونه مسرًعا،  :يعني(، َراِفلض  َذمو

 فُتقدم الحال، فتقول: مسرًعا هذا راحٌل:

 ال.: ح«مسرًعا»

 : مبتدأ.«هذا»

 : خرب.«راحٌل »

 ، اسم الفاعل.«راحٌل »أين العامل يف الحال؟ 

ا) والمثال الثاين قوله: ِلص  ْْ زيٌد دعا مخلًصا، دعا حالة كونه  :أي (،َ َعا َزْيدض  َومو

حال، والعامل فيها:  «مخلًصا»، «مخلًصا زيٌد دعا»مخلًصا، ثم قدمنا الحال فقال: 

 .«دعا»
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وهو أن هذين  ؛ل، طبًعا والسبب يف جواز التقديم واضحهذا العامل األو 

 فيعمالن يف الذي أمامهما ويف الذي خلفهما. ،العاملين عملهما قوي

 ما ليس كذلك. النوع الثاين من العوامل يف الحال  و:

ُيخرج الفعل الجامد، إذن الفعل الجامد يدخل يف  «الفعل المتصرف»قولنا: 

 النوع الثاين، 

ُيخرج اسم التفضيل، اسم التفضيل يدخل هنا يف  «وصف المتصرفال»وقولنا: 

النوع الثاين، وأيًضا يف النوع الثاين ما فيه معنى الفعل دون حروفه؛ ألن األوصاف 

فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعل، واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف 

، وفيها «يجلس»أو  «جلس»بمعنى  «جالٌس »، «محمٌد جالٌس »الفعل، فإذا قلت: 

محمٌد أطول من »الحروف: الجيم والالم والسين، وكذلك اسم التفضيل تقول: 

 
 
محمٌد طال أكثر من علي، ففيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، اسم  :، أي«علي

 التفضيل أخرجناه من عدم التصرف.

ماء أس»منها:  ،، قلنا: يشمل أشياء«ما فيه معنى الفعل دون حروفه»وقولهم: 

آخره، وأيًضا  إلى ...«هذا، هذه وتلك وأولئك»أشير،  :كأهنا بمعنى «اإلشارة

 «أن»و «إن»ـ، ف«إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت»الحروف الناسخة وهي معروفة: 

 :بمعنى «لعل»ُأشبِّه، و :بمعنى «كأن»بمعنى أستدرك، و «لكن»بمعنى أؤكد، 

 ل، لكن دون حروفه.أتمنى، فهي بمعنى الفع :بمعنى «ليت»أترجى، و

ا ، «صه»اسم الفعل، فهو بمعنى الفعل دون حروفه، فقولك:  :ومن  لك أية 

 انكفف، وهكذا. :، بمعنى«مه»اسكت، وقولك:  :بمعنى

ا مما  و بمعنى الفعل  و  ف وله: شبه الجملة، الجار والمجرور  وأية 

شبه  « الداريف»ـ، ف«محمٌد يف الدار»وظرف الزمان وظرف المكان، فأنت إذا قلت: 
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يف الدار، فشبه الجملة هنا تحملت معنى الفعل دون  جملة بمعنى استقر، أو مستقر  

فوق البيت، فكل ذلك مما  استقر أو مستقر   :أي ،«محمٌد فوق البيت»حروفه، أو: 

 فيه معنى الفعل دون حروفه.

إال أن  ،هذا النوع من العوامل يجوز أن ينصب الحال، ال إشكال يف ذلك

ما »تقول مثاًل:  ،الجامد :حال ال يجوز أن تتقدم عليه؛ لضعف عمله، يعنيال

هنا فعل تعجب، وفعل التعجب  «سنحأ»هذا تعجب،  «أحسن زيًدا ضاحًكا

ال يجوز أن تقدمه؛ ألن  «ضاحًكا ما أحسن زيًدا»جامد، فال يجوز لك أن تقول: 

فصح الناس حالة أيٌد ز :أي ،«زيٌد أفصح الناس خطيًبا»الفعل هنا جامد، وتقول: 

ألن العامل هنا اسم  ؛«خطيًبا زيٌد أفصح الناس»كونه خطيًبا، حال، لكن ال تقل: 

أولئك المسلمون » ،«تلك مدينتي مريحةً » ،«هذه أختي متحجبةً »تفضيل، وتقول: 

هذه أختي حالة كوهنا متحجبة، وتلك مدينتي حالة كوهنا مريحة،  :أي ،«متحدين

ة كوهنم متحدين، وال يجوز أن تقدم الحال على اسم وأولئك المسلمون حال

متحدين »أو  ،«مريحًة تلك مدينتي»أو  ،«متحجبًة هذه أختي»اإلشارة، فتقول: 

 لم؟ «أولئك المسلمون

مسرًعا »وال يجوز أن تقول:  ،«زال مسرًعا ما»ألن العامل اسم إشارة، وتقول: 

 ان زيًدا حالة كونه شجاعً إ :أي ،«إن زيًدا شجاًعا صديقي»وتقول:  ؛«زال ما

 «مجتهًدا»ال أزامله إال حالة اجتهاده،  :يعني ،«إن زيًدا مجتهًدا زميلي»صديقي، أو 

 .«إن»، أين العامل؟ «زيًدا»حال، أين صاحب الحال؟ 

 ...الطال :

لجاز على  ؛«أولئك المسلمون متحدون»لو قلت يف جملٍة أخرى:  ال يخ:

، أخربت عن أولئك أهنم متحدون، «ئك متحدونأول»وهو أنك تقول:  ،معنًى آخر

أولئك »خربًا، لكن المعنى يف:  «متحدون»هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت 
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أولئك مسلمون، أخربت عنهم أهنم المسلمون حالة  :يعني ،«المسلمون متحدين 

  .كوهنم متحدين، معنى الخرب غير معنى الحال، فالجملتان جائزتان، لكن بمعنيين

ليت زيًدا حالة كونه أميًرا أخي، جائز،  :أي ،«ليت زيًدا أميًرا أخي»لت: فإن ق

كأن زيًدا »، وتقول: «أميًرا ليت زيًدا أخي»لكن لم يجز أن تقدم الحال فتقول: 

فال تقل:  ،تقديم الحال زحالة كونه راكًبا أسٌد، وال يجو اكأن زيدً  :أي ،«راكًبا أسدٌ 

 وأخواهتا وعلى اإلشارة. «إن»ا على الجامد وعلى ، ومثلن«راكًبا كأن زيًدا أسدٌ »

ا»شبه الممل    ول:  ا: ،«أأك يف البيت نائم   أأك يف البيت فال  ذونه نائم 

 : مبتدأ.«أخي»

 : خرب.«يف البيت»

 : حال.«نائًما»

أخي »أين العامل يف الحال؟ الجار والمجرور؛ ألهنما بمعنى الفعل، وال تقل: 

 «نائًما أخي يف البيت»على عاملها، فضاًل أن تقول:  «نائًما»قدمت  «نائًما يف البيت

 أن تقدمها مرة، والذي منع ذلك كون العامل شبه جملة.

العصفور مصاًبا فوق »وال تقل:  ،«العصفور فوق الشجرة مصاًبا»وتقول: 

 : ويف كل ذلك يقول ابن مالك ،«الشجرة

َن َمْعنَاااااى اْلِفْعاااااِل َ   ااااامل  َوَعاِمااااالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل فو و   اااااااؤأَّ    وَلاااااااهو مو

لن يعمل هذا العامل الضعيف الُمضمن معنى الفعل حالة كونه مؤخًرا،  :يعني 

فإنه ال يعمل يف تلك الحال، فالمسألة جائزة، مثل ماذا  ؛إذا أخرته وقدمت الحال

 :أي (،َذتِْلَك َلْيَت َوذَل َّ ) العوامل المضمنة معنى الفعل دون حروفه؟ يقول:

العطف للضرورة  حرِف  ثم حذف حرف العطف، وحذُف  ،«ليت»و «تلك»ـك

 جائز:
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 أسماء اإلشارة. :يعني ،«تلك» 

 : الحروف الناسخة.«ليت وكأن»

 َذتِْلاااااااَك َلْياااااااَت َوذاااااااَل َّ َوَناااااااَدرْ 

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

هنا تقدمت : حال، الحال «امستقر  »: مبتدأ، وأخرب عنه أنه يف هجر، و«سعيدٌ » 

على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمت، يقول ابن مالك: ما جاء من نحو 

نه جاء يف المسموع نحو أذلك نادر، ليس قلياًل، يقول: نادر، ويف ذلك إشارة إلى 

  .كمثال ابن مالك ؛جاء يف المسموع تقديم الحال على شبه الجملة :ذلك، أي

أخي نائٌم »مبتدأ وخرب وحال، لك أن تقول:  «أخي يف البيت نائًما»ومثله قولنا: 

ومجرور متعلقان بالخرب، ويجوز أن تقول:  يجوز، مبتدأ وخرب وجار   «يف البيت

 .: الخرب«نائمٌ »و ،«نائم»مبتدأ، والجار والمجرور متعلقان بـ  «أخي يف البيت نائمٌ »

تقدمها على حااًل و «نائًما»هذه صور جائزة بال خالف، وإنما الخالف يف أن تجعل 

مبتدأ،  :  ل  ك نا الْالَ، يعنك «أخي نائًما يف البيت»فتقول:  ،شبه الجملة

 :فال، أب ، على قولين

 للجمهور: أن ما ورد من ذلك نادر، ال ُيقاس عليه. ال ول األول:

زوه مع شبه فلألخ ال ول الثاين: ش والفراء، قالوا: هذا جائٌز مطلًقا، جوَّ

 ريين، والفراء من الكوفيين.ش من البصفالجملة، األخ

ڤ ڦ ڦ ڦ )تعالى:  قوله :المسموع اليل جاء على  لك نَ ومِ 

خالصًة »على قراءٍة شاذة:  [139األنعام:] (ڦ ڄ ڄ ڄ

 ، الذي يف بطون هذه األنعام خالصٌة لذكورنا:«لذكورنا

 الذي: مبتدأ.
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 خرب. :(پ) 

 .«خالصة»جار ومجرور متعلق بـ  :(ڄ)

 :أي ،«خالصةً »أما على القراءة الشاذة:  .ي واضحةهذه قراءة الجمهور وه

الذي يف بطون هذه األنعام ما باله؟ لذكورنا، أخرب عنه بأنه لذكورنا حالة كونه 

خالصًة، الذي يف بطون هذه األنعام لذكورنا خالصًة، ثم قدم خالصًة، فهذا وجه 

ۇئ ۇئ ۆئۆئ )تعالى:  االستشهاد من اآلية، وكذلك قوله

أما قراءة الجمهور فهي  «.مطوياٍت »لى قراءٍة شاذة: ع [67الزم :] (ۈئ

 واضحة:

 مبتدأ. :(ڱ)

 خرب. :(ۇئ)

 .(ۇئ)ـجار ومجرور متعلقان ب :(ھ)

 «.والسماوات مطوياٍت بيمينه»وأما على القراءة الشاذة: 

مبتدأ، وأخرب عنها بأهنا بيمينه حالة كونه مطوياٍت، ثم قدم «: السماوات»

 هذا موضع االستشهاد.مطوياٍت على شبه الجملة. و

 ومن هذا أيًضا قول الشاعر:

حِ باااك أ راِعهاااِ  ر ااا  ابااان ذاااوز مو

 

 لاااايهِ ور اااا  ربيعاااا  باااان فاااايار 

يقول: هؤالء فيهم أناس كرام مثل من؟ مثل: رهط ابن كوز ورهط ربيعة، رهط  

 ابن كوٍز فيهم:

مبتدأ، وأخرب عنهم بأهنم فيهم، رهط ابن كوٍز فيهم حالة «: رهط ابن كوزٍ »
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، فقال: «فيهم»على « محقبي أدراعهم»وهنم محقبي أدراعهم، ثم قدم الحال ك

 رهط ابن كوٍز حالة كوهنم محقبي أدراعهم ما بالهم؟ فيهم. 

، أي: «محقبي»جمع درع، والدرع معروفة ُتستعمل يف الحرب. و األ راع:

ي: جعله أهنم ربطوها خلفهم، كل ما ُيربط يف الدابة أو يف السيارة ُيقال: أحقبه، أ

 كالحقيبة، ومنه الحقيبة.

 وكذلك قول اآلخر:

َض و ااااو بااااا ل  لاااا أ   بنااااا عااااا  عااااو

 

 لاااديَِ للاااِ يعااادم و ء  و  نصاااَ ا 

ن؟ من عوف، والعامل؟«: وهو بادي ذلةٍ »    حال، حال مِن م 

 «.عاد»جار  ومجرور متعلق بـ «: بنا»

 فعل.«: عاد»

 فاعل.«: عوٌف »

 «.عوف»ملة كلها حال من هذه الج«: وهو بادي ذلٍة لديكم»

 ُنعرب جملة الحال:

 مبتدأ.«: هو»

، يريد أن «لديكم»على « بادي ذلةٍ »وهو لديكم حالة كونه بادي ذلٍة، ثم قدم 

، ليس المعنى أنه عاد «عاد»يجعل بدو الذلة عندهم، فال يجوز أن تجعل العامل 

صًرا، وإنما بدو الذلة وهو ذليل، ال، عندما عاد بنا صار عزيًزا، لم يعدم والًء وال ن

 ؛ ليصح المعنى. «لديكم»تربطها بـ

شبه جملة، ظرف مكان، وهو لديكم بادي ذلة، أي: وهو لديكم «: لديكم»

وهو »حالة كونه بادي ذلة، ثم قدم الحال على شبه الجملة، على الظرف فقال: 
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ذي فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملة، ال«. بادي ذلٍة لديكم 

زه األخفش والفراء.  قلنا: إن الجمهور يقول: إنه نادر، وجو 

        ...الطال :

 ال، الخالف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. ال يخ:

 بعد  لك: ثِ قال ابن مالك 

ا َأْنَفااااا و ِمااااانْ  ْفاااااَ     َوَنْحاااااوو َزْيااااادض مو

 

ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ   ااااا مو َعان   َعْماااا و مو

رتبٌط بالمسألة السابقة؛ ألننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من هذا البيت م 

النوع الثاين مِن  العوامل التي ال يتقدم الحال عليها، إال يف هذه المسألة التي 

ل شيٌء يف حاٍل على نفسه أو  استثناها ابن مالك يف هذا البيت؛ وهي: ما إذا ُفضِّ

يف حال معينة على شيٍء آخر يف حاٍل  على غيره يف حاٍل أخرى، تريد أن ُتفضل شيًئا

معينة، أو تريد أن ُتفضل الشيء يف حال على نفسه يف حاٍل أخرى، هنا يجوز أن 

، تريد أن «زيٌد قائًما أحسن منه قاعًدا»تتقدم الحال على اسم التفضيل؛ كأن تقول: 

 تفضل زيًدا يف حال القيام عليه يف حال الجلوس.

زيٌد »، وتقول: «زيٌد مفرًدا أنفع مِن  عمرٍو معاًنا» ك:و  ول ذما يف مثال ابن مال 

، «هذا بسًرا أطيب منه رطًبا»، ومِن  ذلك قول العرب: «مقال  أكرم مِن  عمرٍو غني ا

 أي: هذا حالة كونه بسًرا أطيب منه حالة كونه رطًبا. 

، ، وهو اسم تفضيل«أحسن»، فالعامل «زيٌد قائًما أحسن منه قاعًدا»فإذا قلت: 

وهي متأخرة، ال يجوز يف « قاعًدا»وهي متقدمة، و« قائًما»والحال عندنا حاالن: 

 هذا األسلوب إال هذا األمر، يعني: أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر األخرى.

هل تؤخر « زيٌد قائًما جالًسا أحسن منه»هل يجوز أن تقدم الحالين؟ ما يجوز: 

ال يجوز، طبًعا لفوات المعنى « الًسازيٌد أحسن منه قائًما ج»الحالين؟ ال يجوز 
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 المراد.

بقي أن ُيقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها: إن الحال 

قد تتقدم على عاملها وجوًبا، الحال تتقدم على عاملها وجوًبا؛ كأن تكون لفًظا له 

 «.كيف جاء زيٌد؟»صدارة، نحو: 

 أطي» 

 حال.«: كيف

 فاعل.فعل و«: جاء زيدٌ »و 

وعرفنا مِن  قبُل أن أسماء االستفهام ُتعرب على ما يقابلها يف الجواب. هذه  

تقابل « جاء»لقلنا: جاء زيٌد راكًبا، « كيف جاء زيٌد؟»قاعدٌة عامة، فلو أجبت: 

حال، « راكًبا»، و«راكًبا»، إذن فالذي يقابل كيف، «زيًدا»تقابل « زيدٌ »، «جاء»

 جوًبا؛ ألهنا لفٌظ له الصدارة.حال إال أهنا مقدمة و« كيف»و

 لعلى  لك صار للحال م  عاملها ثالث فا ط: 

 كأن تكون لفًظا له الصدارة. وجوب الت دم:

 إذا كان العامل فعاًل متصرًفا أو صفًة متصرفة. جواز الت دم والتلأ :

فيما سوى ذلك، كأن يكون الفعل جامًدا، أو اسم تفضيل، أو  وجوب التلأ :

 معنى الفعل دون حروفه.عاماًل فيه 

 هذا كل ما يتعلق برتتيب الحال مع عاملها.

ويحسن بعد  لك أ  نتَلِ على فا ط الحال م  صافبها، ون  ذا  ابن 

 -مالك أشار نلى بعض  يع المسلل ، لنممعها ون ول: ن  الحال م  صافبها 

؛ و و من جاءط الحال  بين  يئته  :ثال -وع لنا الم ا  بصافبها من قبلو  ث فا طأ
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 وجوب التأخر، يجب أن تتأخر الحال وأن يتقدم صاحبها، مثل ماذا؟  األولى: 

مررُت بإخوتك »كما لو كان صاحبها مجروًرا بحرف جر، يف نحو: 

مجرور بحرف جر، وقد « إخوتك»، و«إخوتك»حال من « ضاحكين»، «ضاحكين

وعرفنا أن  تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر،

زه بعض النحويين على قول الجمهور: تأخر الحال هنا  الجمهور يمنع ذلك، وجوَّ

 واجب.

وأيًضا كما لو كان صاحبها محصوًرا فيها، إذا كان صاحب الحال محصوًرا يف 

، حصرنا زيًدا يف الركوب، حصرنا «ما جاء زيٌد إال راكًبا»الحال، كأن تقول: 

نؤخر الحال، يف القاعدة المعروفة يف كل أبواب  الصاحب يف الحال، هنا يجب أن

النحو: أن المحصور فيه يجب تأخيره، هذا ذكرناه يف المبتدأ ويف الخرب، وسيأيت يف 

 الحال وسيأيت يف الصفة.

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ) : ومن ذلك: قوله

 .[48األنعام:]

 فعل وفاعل ومفعوٌل به. :(ڌ ڎ)

 حال. :(ڌ) 

ا جاء راكًبا السيارة  »كأن تقول:  ؛خر الحالأي وجوب تأ :ومن  لك أية 

 :«صاحبها

 : فعل.«جاء»

 : فاعل.«صاحبها»

 : حال.«راكًبا السيارة»
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لماذا تقدمت الحال هنا وجوًبا على صاحبها؟ ألن يف صاحبها ضميًرا يعود 

إلى الحال، فوجب أن نقدم الحال؛ لكي يعود الحال إلى متقدم، وهذا أيًضا ذكرناه 

 لخرب ويف الفعل والفاعل والمفعول به، هي قواعد مطردة.يف المبتدأ وا

 فهذه الحالة األولى: وجوب التأخر.

 ...الطال :

 نعم ال يخ:

، هذه الحالة الثانية «جاء راكًبا السيارة صاحبها»وجوب التقدم،  الحال  الثاني :

أن يكون يف صاحب الحال ضميٌر يعود  - كما شرحنا قبل قليل - يف وجوب التقدم

كانت الحال محصورًة يف صاحبها، عكس السابق،  لووأيًضا كما  .لى الحالإ

حصرنا الركوب يف  ،«ما جاء راكًبا إال زيدٌ »الحال هي المحصورة يف صاحبها نحو: 

 زيد، حصرنا الحال يف صاحبها.

 الجواز. الحال  الثالث :

 ويكون فيما سوى ذلك. ،جواز التقدم والتأخر

أن انتهى من الكالم على تقديم الحال على  بعد  ثم يقول ابن مالك

 عاملها، قال:

 َواْلَحااااااالو َقااااااْد َيِمااااااكءو َ ا َ َعااااااد  ِ 

 

ْفاااااااَ  ِ   ْيااااااا ِ مو َِ ِْ َو  َلااااااااْعَل
ْفاااااااَ  أ  لِمو

، وقد ذكرنا يف أول الباب أن الحال يجوز تذكيره «يجيء وتجيء»روايتان:  

 وتأنيثه.

  ذ  ما ابن مالك: وله صور ا على تعدد الحال،   تكلم يف هذا البيت

 أن تتعدد الحال لمفرد. الصورة األولى:
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 أن تتعدد الحال لغير مفرد. الثاني : 

ترتيب هذه األمور  :ولو أردت أن تشقق من ذلك صوًرا كثيرة لفعلت، يعني

يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده، هناك 

اختصاًرا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها أوجه كثيرة، لكن ابن مالك أعادها 

 مفرد، وقد تتعدد وصاحبها متعدد.

أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد، وصاحبها واحد، كأن تقول:  الصورة األولى:

 :«جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»

 : فعٌل وفاعل.«جاء زيدٌ »

 : حاٌل أولى.«راكًبا»

 : حاٌل ثانية.«ضاحًكا»

  لك قول ال اع : نْ ومِ 

 ن ا مااااا جئاااات ليلااااى بْفياااا أ  علااااك

 

 زياااااارة بيااااات اهلل رجاااااال  فالياااااا 

 ىومع ذلك سيزور بيت اهلل، يقول: إذا ما جئت ليل ،سيعمل عند ليلى بخفية 

أمشي على  :أي ،«رجالن»علي زيارة بيت اهلل حالة كونه رجالن حافًيا،  ؛بخفية

ية، أين صاحب حاٌل ثان «حافًيا»و ،حاٌل أولى «رجالن»رجلين، حافًيا بال نعال، 

إذا ما جئت رجالن  :، ليس المعنى«جئُت »، ليست التاء يف «علي»الحال؟ الياء يف 

، «علي»، وإنما الحال من الياء يف «جاء»حافًيا على ليلى، ليست الحال من جملة 

  :يعني
 
حالة كوين رجالن حافًيا زيارة بيت اهلل، الحال قلنا: تربط المعنى، وهذا  علي

 التعدد واضح.

 ،ال، الحال ال تتعدد، طيب نلى بعض النحويين من  التعد   نا، ي ول: لَ زِ وعو 

، «زيد»حال من  «راكًبا»؟ يقول: «جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»ماذا تقول يف نحو: 
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 أو حال للضمير الذي يف ،«راكًبا»إما صفة لـ «ضاحًكا»؟ يقول: «ضاحًكا»و

 .راكًبا هو :، يعني«راكًبا»

 ،«محمٌد كاتٌب شاعرٌ »لقول الذي ذكرناه يف تعدد الخرب، وهذا القول ُيشبه ا

الجمهور على تعدد الخرب، وجاء عن بعض النحويين منع التعدد، يقول: ال، الخرب 

األول للمبتدأ، والخرب الثاين يقدر له مبتدأ، وكأن هذا القول ُيشبه ذلك القول، 

نه ضعيٌف يف وكالهما ضعيف، ليس ضعيًفا يف الصناعة فقط كما رأيتم، ولك

أن تجعل الحالين  :المعنى، فإن المعنى سواٌء يف تعدد الخرب أو يف تعدد الحال هو

هو نفسه يف الوقت  :أي ،«جاء راكًبا ضاحًكا»لصاحب الحال يف الوقت نفسه، 

 نفسه ضاحٌك راكب، فال يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك.

د، الحال متعددة أن تتعدد الحال وصاحبها متعد الصورة الثاني  للتعد :

 ن:يو لك على صور وصاحبها متعدد، 

و جاء زيٌد وعمرٌ »أن تجمع الحال، أو ُتثني الحال، كأن تقول:  األولى:

و جاء زيٌد وعمرٌ »و راكًبا، ثم ثنيت، جاء زيٌد راكًبا وجاء عمرٌ  :أي ،«راكبين

  «.راكبين

 ،[33نب ا يِ:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی)تعالى:  قوله :ومن  لك

 «جاء الطالبان فرحين»حالة كوهنما دائبين، وتقول:  :واهلل أعلم، أي ،دائمين :أي

 «لقيت»حال من التاء يف  «راكبين» «لقيت زيًدا راكبين»وتقول:  ،«جئنا مسرعين»و

و جاء زيٌد وذهب عمرٌ »من الفاعل والمفعول به، وتقول:  :، أي«زيًدا»ومن 

 ،«ٌد وأكرمت عمرًوا راكبينجاء زي»حالة كوهنما راكبين، وتقول:  ، أي:«راكبين

حالة كوهنما راكبين، وهكذا، لها أوجه وأمثلة كثيرة، فالحال يجوز أن تتعدد  :أي

 يف التثنية والجمع.
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لقيت »وإما بتفريق الحال، الحال مفرقة ليست مجموعًة وال مثنَّاة، كأن تقول:  

ا ماشيًة، ومن ذلك لقيت هنًدا حالة كوين راكًبا حالة كوهن :أي ،«هنًدا راكًبا ماشيةً 

 قول الشاعر:

ااااااااااااا  ي اااااااااااادين أأويااااااااااااه أائف 

 

 منمدياااااااااه للصاااااااااابوا مغنماااااااااا 

 أو: 

ااااااااا  ل ااااااااك ابنااااااااك أأويااااااااه أائف 

 

اااااااااا   منمدياااااااااه للصاااااااااابوا مغنم 

لقي ابني أخويه حالة كونه خائًفا حالة كوهنم منجديه فأصابوا مغنًما، فعند  :أي 

أصحاب الحال كاألمثلة السابقة،  ؛ظهور المعنى ُيرد كل حاٍل إلى صاحبها

لقيت محمًدا راكًبا »كأن تقول:  ؛واضحون فُترد الحال إليهم، فإن لم يظهر المعنى

، أين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر واحد راكب والثاين ماشٍ  أي: ،«ماشًيا

  .فإنك تجعل الحال لألقرب، تجعل القريب للقريب والبعيد للبعيد ؛المعنى

 «ماشًيا»لزيد، األقرب لألقرب، و «راكًبا» «ماشًيا لقيت زيًدا راكًبا»وإذا قلت: 

 لك، هذا هو ظاهر الكالم، وهذا هو قول الجمهور يف المسألة.

األصوب عكس ذلك، ولكن هذا  وقيل عَ   لك، قال بعض النحويين:

القول ال يسنده القياس، بل القياس أن يكون األقرب لألقرب واألبعد لألبعد، وال 

نحو ذلك؛ ألنه إذا جاءت شواهد يف نحو ذلك لكانت نعرف شواهد جاءت يف 

 - حاكمًة يف المسألة، ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة، فقول الجمهور

 قرب إلى القياس.أ - واهلل أعلم

فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح، فأين صاحب الحال يف 

أم من التاء؟ صاحب  «امحمدً »حال من  «راكًبا»؟ «لقيُت محمًدا راكًبا»قولك: 

خذ ؤبد أن يُ  جاءت قليلة، مع الدليل ال أهناإال  ،، هذا ظاهر الكالم«امحمدً »الحال 
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أكلت الطعام »الباكي محمد،  «لقيت محمًدا باكًيا»قليلة فإن  تهبا، لكن لما جاء

للثاين؛ ألن المعنى يوجب ذلك، هذا  «ساخنًا»لألول و «جائًعا» ،«جائًعا ساخنًا

 ألمر األول.ا

 ...الطال :

الوارد حينئٍذ يف تعدد الحال أن يكون  ،متعدد لمتعدد، متعدد لمتعدد ال يخ:

جاء زيٌد »ولم يرد:  ،«و راكبينجاء زيٌد وعمرٌ »أن تقول:  :بالجمع أو التثنية، يعني

 ... وإنما بالتثنية ،ليس التعدد هنا بالتفريق :، يعني«و راكًبا راكًباوعمرٌ 

لتأخير ينطبق على كل الحال، وهناك مسائل تفصيلية ربما ما التقديم وا

تعرضنا لها، لكن ُتذكر يف الكتب المتوسعة والحواشي، مع أهنم حاولوا كثيًرا 

ولو أخذ ذلك  ،وحرصوا على األساليب، نأيت باألساليب ونأيت بالشواهد واألمثلة

 أساليبه. فهو بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص يف ،شيء من الوقت

:  أنه يمكن أن تأيت بالمتعددات، ثم تأيت بالحال من واحٍد منها، ومن  لك مثال 

حاٌل  أي:فقط،  «زيد»حاٌل من  «خائًفا»، فيكون «جاء محمٌد وزيٌد خائًفا»فتقول: 

  .من األقرب، جاء محمٌد حالة كون زيد خائًفا

ات وأشعار ُتخرج هذا يجوز، هنا يف آي «جاء محمٌد خائًفا وزيدٌ »وإن قلت: 

جاء محمٌد خائًفا » ،على نحو ذلك، هذا جائز أيًضا وإن كان المعنى قد يختلف

؟ العطف هنا فقط على المجيء «زيد»ال شك أنه حاٌل من محمد، و «خائًفا» «وزيد

أم العطف على المجيء والحال؟ هل بمعنى: جاء محمٌد خائًفا وجاء زيد؟ أم جاء 

 ئًفا؟ هنا يحتمل، ونحو ذلك.محمٌد خائًفا وجاء زيٌد خا

 دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد.

 ...الطال :
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الذي ينظر يف الشواهد، األخ يسأل عن تقدم الحال على عاملها إذا كان  ال يخ: 

شبه جملة، الذي ينظر يف الشواهد التي احتجوا هبا يرى أهنا بالفعل نادرة، لم أقف 

قراءتان شاذتان وبيتان من الشعر، وأقل ما ُيقال  إال على هذه الشواهد التي ذكرهتا،

 يف ذلك أنه نادر.

 ...الطال :

 يقول األخ بيت الشعر السابق: ال يخ:

 ن ا مااااا جئاااات ليلااااى بْفياااا أ  علااااك  

 

 ازياااااارة بيااااات اهلل رجاااااال  فالَيااااا 

 «علي»وهو شرط معرتض بين الخرب  ،هذا شرط ،إذا ما جئت ليلى بخفيةٍ  

  :يعني ،«زيارة بيت اهلل»والمبتدأ 
 
حالة كوين رجالن حافًيا متى؟  زيارة بيت اهلل علي

 إذا ما جئت ليلى بخفيٍة، هذه من حيث الرتكيب.

حاٌل منه حين الزيارة للبيت أم حاٌل منه  «رجالن حافًيا»هل  ،من حيث المعنى

، وإنما حاٌل «جئت ليلى»من  وهو يجيء إلى ليلى؟ الزيارة، إذن ما تجعله حااًل 

 .«زيارة بيت اهللعلي »من: 

 والعامل ،(ٱ)الحال  [7ال م :] (ٱ ٻ ٻ)سبحانه:  قال

صاحب الحال واو الجماعة، تقديم الحال هنا واجب أم  ،(ٺ)الفعل 

جائز؟ جائز؛ ألن الفعل متصرف، يمكن أن تقول يف الكالم: يخرجون خشًعا 

دم ما أبصارهم، أو خشًعا أبصارهم يخرجون، والتقديم األصل فيه أن العرب ُتق

 هتتم به.

 :أي ،«الحلبة»متفرقين، و :أي ،«شتى»، «شتى تؤوب الحلبة»وتقول العرب: 

وبعضهم  ،وبعضهم يأيت مبكًرا ،وبعضهم يأيت بكثير ،الحالبون، بعضهم يأيت بقليل

 عرب.أ، «شتى تؤوب الحلبة»يأيت متأخًرا، 
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 : حال.«شتى»

 : فعل.«تؤوب»

 : فاعل، صاحب الحال.«الحلبة»

 جائز؛ ألن الفعل متصرف. قديم الحال هنا؟ما حكم ت

  .[52النمل:] (ہ ھ ھ) تعالى: قال

 : مبتدأ.«تلك»

 خرب. :(ھ)

 حال. :(ڻ)

؛ ألنه «تلك»هل يجوز يف اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ أين العامل؟ 

 اسم إشارة فيه معنى الفعل.

 قال الشاعر:

ااااا  ذاااال  قلااااوب الطياااا  ر ب ااااا ويابس 

 

 اب والح اَ الباالكنَّالد  وذ  ا الع 

وهو مشهور، يصف طيوًرا، طير كان له أكثر من  ،القيس ئهذا البيت المر 

وبعضها مات قريًبا  ،ثم سقطت هذه األفراخ يف األرض وبعضها مات ويبس ،فرخ

 زال رطًبا، فيقول:  فما

ااااا  ذاااال  قلااااوب الطياااا  ر ب ااااا ويابس 

 

 اب والح اَ الباالكلد  وذ  ا العن ا 

 «يابًسا»، و«رطًبا»والرطب كالعناب، أين الحال؟  ،ف البالياليابس كالحش 

 عطف.

 «رطًبا»وأما  «.العناُب »، والخرب؟ «قلوب»: من أخوات إن، أين اسمها؟ «كأن»
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 : مضاٌف إليه.«وكرها»: مفعول فيه ظرف مكان، «لدى»معطوف،  «يابًسا»فحال، و 

فيه معنى الفعل حرف ناسخ  «كأن»حال، أين العامل يف الحال هنا؟  «رطًبا»

 أشبه قلوب الطير. :دون حروفه، يعني

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) تعالى: قال

 أين الحال؟ ،[39آل عم ا :] (ڃ

أليست حااًل أخرى؟ هذا ليس من التعدد، هذا  (ڄ) ،(ڇ)

 عطف.

 ...الطال :

 إذا كان فيه حرف عطف فهو عطف، وإال فهو تعدد. ال يخ:

يت بالعطف على المعنى الذي تريد، يمكن أن أو تأ ،يت بالتعددأيمكن أن ت

 ،«جاء زيٌد راكًبا وضاحًكا»التعدد، وتقول:  :تريد ،«جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»تقول: 

 العطف، المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعنى التفصيلي يختلف. :تريد

 قال الشاعر:

عن ااااى  عهاااادطو  ااااعاَ   اط  ااااو  مو

 

  اااااالوان ا  وا ااااااا وعااااااا  لااااااز ط 

حال من التاء، هذا من تعدد الحال،  «ُمعن ى»، «سعاد»حال من  «وىذات ه» 

؛ «سعاد»مؤنث واضح أهنا من  «ذات هوى»، و«سعاد»حال من  «ذات هوى»ـف

 ؛ ألنه مذكر.«عهدُت »حال من المتكلم  «معن ى»ألهنا مؤنث، و

 ...الطال :

بأهنا ُمعنَّى، وإنما هو ُمعنِّي ربما، الهوى ال يوصف  ،ىالهوى ليس معنَّ  ال يخ:

 دعونا يف المعاين الظاهرة.
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 .[73األع اَ:] (ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)

حاٌل من  (ٻ)حاٌل من ماذا؟ هذه ناقة اهلل لكم حالة كوهنا آيًة،  :(ٻ)

 .(ەئ)أو من  (ۉ)ماذا؟ من 

 مبتدأ. :(ۉ)

 خرب. :(ەئ)

 لفظ الجاللة: مضاٌف إليه.

 جار ومجرور. :(ھ)

 حال من الناقة. :(ٻ)

 .(ۉ)؟ اسم اإلشارة لكن أين العامل

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ) تعالى: قال

  .[16، 15]اليارياط:  (ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ؟(وآخذين * يف جناٍت وعيون)خربها؟  ،(ەئ)أين اسمها؟  (ٱ)

 :أي ،[45الحم :] (ڭ ڭ ۇ ۇ) :والعامل ،(ەئ)حال من 

 ؟(ڇ)مستقرين يف جنات حالة كوهنم آخذين ما آتاهم رهبم، أين العامل يف 

إن المتقين يف جناٍت حالة كوهنم آخذين ما  ،«محمٌد يف البيت جالًسا»ه الجملة، شب

 آتاهم.

لجاز؟  «إن المتقين يف جنات وعيون آخذون ما آتاهم رهبم»لو قلنا يف الكالم: 

ويف آخره متعلٌق به، وإما أن تجعله  ،لجاز، ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخرب
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 خرب؛ ألن الخرب قد يتعدد. «آخذون»ل وخرب أو «جنات»خربًا آخر،  

 .[52النحل:] (ۆئ ۆئ ۈئۈئ) تعالى: قال

: إن الخرب إذا كان ا، وقلنا كثيرً «له»مبتدأ، أين خربه؟  ؟(ٺ)ما إعراب  

 (ۈئۈئ)له الدين حالة كونه واصًبا،  :أي ،(ۈئۈئ)شبه جملة فإن تقديمه كثير، 

 .، شبه الجملة له«له»هنا الخرب، أين العامل يف الخرب؟ 

 .[82اإل  اء:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ) تعالى: قال

ہ )يعني: الذي هو شفاٌء، ما إعراب  ،(ہ ہ ہ) ؟(ہ)ما إعراب 

 ؟(ہ

 مبتدأ. :(ەئ)

 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، هذا واضح، هذه قراءة الجمهور. :(ہ)

َو ِشَفاء  َوَرْفَم   لِ »ويف قراءة شاذة:  ْ آِ  َما  و لو ِمَن اْل و نَزل ْؤِمنِينَ َونو  - والمعنى ،«ْلمو

م الحال،  واهلل أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين حالة كونه شفاًء ورحمًة، ثم قدَّ

الخرب، هذه قراءة شاذة، وهذا من تقديم الحال على  «للمؤمنين»الشفاء الحال، و

 وهو شبه جملة. ،عاملها

 ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ) تعالى: قال

 (ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ

 هذا تعدد الحال لمفرد: [43، 42]نب ا يِ: 

 .(ٱ) الحال األولى:

 .(مقنعي رؤوسهم) الثاني :
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 ،[43نب ا يِ:] (پ ڀ) ،[43نب ا يِ:] (ٻ ٻ پ پپ) الثالث :

 هذا عطف.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )تعالى:  قال

 تعدد الحال من مفرد: [27]الفتح:  (ۅ

 .(ڈ)األولى: 

 .هذا عطف :(ۅ) ،(ۋ ۅ)الثانية: 

 ...الطال :

 لكن هنا ليست حالية، عاطفة. ،هنا عطف، قد تأيت حالية ال يخ:

 ...الطال :

إنما نؤخرهم ليوٍم تشخص فيه األبصار حالة كوهنم مهطعين، حالة  ال يخ:

كوهنم مقنعي رؤوسهم، حالة كوهنم ال يرتد إليهم طرفهم، حالة كوهنم وأفئدهتم 

 ،ا عاطفة، هذا الذي يبدو من ظاهر اآليةأهن - واهلل أعلم -هواء، الذي يبدو لي 

 واهلل أعلم.

 لعلنا نل ك يف األأي  لائدة   يع  نْتِ بها الدرس و ك يف األ ا ، قول األ ا :

: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، «أكرب»، مبتدأ وخرب، «اهلل أكرب، اهلل أكرب»

يف تصل األولى فك ،التكبيرتان األولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهما

؛ ألنه خرب مرفوع وعالمة «اهلل أكربُ اهلل أكرب»بالثانية؟ يف ظاهر اللغة أنك ستقول: 

  .رفعه الضمة، والتكبيرة الثانية ستقف عليها بالسكون؛ ألن الوقوف بالسكون

ب  : - قال بعض أ ل اللغ  فُيقال: اهلل  ،إن القياس يف ذلك أن ُيفتح وأظنه المو

، قال: ألن الوارد الوقوف على كل تكبيرة يف األذان، اهلل أكرب، اهلل أكرب  اهلل أكرب
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أكرب، اهلل أكرب، فإذا أردت أن تصل تكبيرة بتكبيرة فاألصل فيها التسكين، فيلتقي  

، فُتحرك اللتقاء الساكنين، والتقاء الساكنين إذا «لأ»ساكنان، تسكين الوقوف و

 ،، على ذلك يكون القياس«الرجل من  »يكون بالفتح، تقول:  «لأ»كان الثاين 

، فإن كان ما قاله من حيث الرواية ثابًتا فقوله قياس، هل «اهلل أكرب  اهلل أكرب»فتقول: 

واهلل ، المروي يف التكبير الوقوف؟ أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد

  .أعلم

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد.

 

¹ 
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 الدرس الرابع واخلمسون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  .أجمعين

 :أما بعد

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

من سنة إحدى وثالثين  ،اآلخرة ىثنين السابع عشر من شهر جمادليلة اإل

الدرس الرابع  - بحمد اهلل وتوفيقه -الراجحي، نعقد  عيف جام ،وأربعمائٍة وألف

 .« شرح ألفية ابن مالك»والخمسين من دروس 

أن  -تعالى إن شاء اهلل -والمأمول  ،زال الكالم موصواًل على باب الحال وال

يف هذه الليلة، بقي أن نتكلم على ثالث مسائل  «باب الحال»نختم الكالم على 

 فقال فيها: ،باب الحاليف آخر   ذكرها ابن مالك

اااَدا.349  َوَعاِمااالو اْلَحااااِل بَِهاااا َقاااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

ْةاااااَم و .350  ْمَلااااا   َلمو اااااْد جو  َونِْ   وؤذ 

 

ااااااااااؤأَّ و   َهااااااااااا َوَلْففوَهااااااااااا يو  َعاِملو

ْمَلااهْ كَوَمْوِضااَ  اْلَحاااِل َ ِماا.351   ء جو

 

 ِرْفَلاااااهْ  َذَمااااااَء َزْيااااادض َوْ اااااَو َنااااااوأ  

َةااااااِرعأ َثَباااااْت .352   بِمو
 َوَ اطو َباااااْدءأ

 

ا َوِماااَن اْلاااَواِو َأَلاااْت    َفاااَوْط َضاااِمي  

ْبَتااااَدا َوَ اطو َواوأ .353   َبْعااااَدَ ا اْنااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو
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َما.354  اادل ْمَلاا و اْلَحاااِل ِ ااَو  َمااا قو  َوجو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِهِ    َماااااااااابِاااااااااَواوأ أْو بِمو

َو َما لِيَها َعِماْل .355   َواْلَحالو َقْد يوْحَي

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذاااا و  َوَبْعاااضو َمااااا يوْحاااَي

 يف  يع األبياط على ثالث مسائل:   َلِ 

 مجيء الحال مؤكدًة. المسلل  األولى:

 مجيء الحال جملًة. المسلل  الثاني :

 حذف العامل يف الحال. المسلل  الثالث :

 مسألة مستعينين باهلل متوكلين عليه.فنأخذها مسألًة 

 المسلل  األولى: و ك ممكء الحال مؤذدة.

 : فيقول فيها

اااااَدا  َوَعاِمااااالو اْلَحااااااِل بَِهاااااا َقاااااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

ْةااااااااَم و   ْمَلاااااااا   َلمو ااااااااْد جو  َونِْ   وؤذ 

 

ااااااااااؤأَّ و   َهااااااااااا َوَلْففوَهااااااااااا يو  َعاِملو

 فيث لائد ها والغ ر منها: نْ قسمين مِ  الحال  ن سِ 

سة، وُتسمى الُمبينة، وُتسمى غير المؤكدة، وهي  ال سِ األول: الحال المؤسِّ

وهي األغلب، وُيراد هبا ما ال ُيستفاد معناها إال من لفظها،  ،التي سبق الكالم عليها

اء راكًبا حتى ، لم تعلم أنه ج«جاء زيٌد راكًبا»وهذا هو الغالب يف الحال، فإذا قلت: 

 .«راكًبا»تنطق بالحال 

 هي الحال المؤكدة. النوع الثاين من الحال:

أن معناها ُيفهم مما  :دل عليها ما قبلها، أييوالحال المؤكدة هي الحال التي 

قبلها، ثم تأيت هي مؤكدًة لذلك المعنى المفهوم قبلها، وهذا هو معنى التأكيد 

ن تأيت الكلمة ال لمعنًى جديد، ولكن لتأكيد أ :عموًما يف كل النحو، التأكيد هو
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أنه من أغراض البالغة التي يقصد  - ال شك - معنًى مفهوٍم مما سبق، والتأكيد

 إليها المتكلمون يف كالمهم.

 والحال المؤذدة قسمها ابن مالك قسمين:

 هي المؤكدة لعاملها. ال سِ األول:

 وله:وهي المرادة بالبيت األول يف ق ،ما أكدت عاملها

اااااَدا  َوَعاِمااااالو اْلَحااااااِل بَِهاااااا َقاااااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

، والفساد والعثو بمعنى واحد أو «تعث  »: حال، والعامل فيها الفعل «مفسًدا» 

مؤكدًة  «امفسدً »، فجاء «مفسًدا»متقارب، ففهم أن هذا العاثي مفسد قبل أن نقول: 

  .امل وهو الفعللماذا؟ مؤكدًة للع

 ،[60الب  ة:] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ):  ومثل ذلك قوله

 [25التوب :] (ڭ ڭ ۇ) تعالى: ومثال ابن مالك كاآلية، وكقوله

، والتولية بمعنى اإلدبار، ومن ذلك «ولَّى»حال، والعامل فيها الفعل  (ۇ)

م.  [19النمل:] (ڻ ڻ) تعالى: قوله  فإن الضحك يدل عليه التبسُّ

 مؤذدة لعاملها:و يع الحال ال

كاألمثلة  ،وإن كان المعنيان متقاربين نما أ   ْالَ عاملها يف اللفظ، -

 السابقة.

  .يف أصل الحروف :أي ،وقد  َو  الحال مطاب    للعامل يف اللفظ -

أرسلناك للناس  ،[79النساء:] (ىث يث حجمج)تعالى:  قوله ومن  لك

حال، ما  :(ڃ) يدل على أنه رسول، ،(جئ)حالة كونك رسواًل، قوله: 

من معنى  تليسووهي من لفظ العامل  ،فائدهتا؟ فائدهتا التأكيد، تأكيد العامل
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  .العامل 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )تعالى:  قوله ومن  لك

مع أنه قال يف  ،(ڱ)على قراءة النصب،  [12النحل:] (ڻ ڻڻ

 حال، وهي تؤكد عاملها وهي من لفظها. :(ڱ) ،(ڦ)أول اآلية: 

 ع :ومن  لك قول ال ا

ا لماان أبااد  نصاايحتهِصاامو  ْخ أِصاا  ْ  ي

 

 والااازم  اااوقك ألااا  الماااد باللعااا  

 ، حال أكدت عاملها.«مصيًخا خأص»فقوله:  

ونحو ذلك، فإن الفصيح  «اجلس جالًسا»أو:  «قم قائًما» ومن  لك أ    ول:

 قد يقول ذلك وهو يقصد منه توكيد الفعل هبذه الحال.

 هي الحال التي تؤكد عاملها.و ،هذا القسم األول من الحال المؤكدة

هي الحال التي تؤكد  النوع الثاين اليل  ذ ع ابن مالك للحال المؤذدة:

 ،مضمون جملٍة قبلها، أن تأيت جملة قبلها، ثم نأيت بالحال تأكيًدا لمضمون الجملة

لمعنى الجملة مًعا، ليس لمعنى الجزء األول منها وال الجزء الثاين منها،  :يعني

إسناد المسند إلى الُمسند إليه، يقولون: وشرط ذلك  :الجملة، يعني وإنما لمعنى

ن، المبتدأ معرفة ين جامديها معرفتآأن تكون هذه الجملة المتقدمة اسميًة وجز

 ا، والخرب كذلك معرفة جامد.ليس نكرة، جامد ليس مشتق  

 :«زيٌد أبوك عطوًفا» ومن  لك قولهِ:

 : حال.«اعطوفً » : خرب.«أبوك» : مبتدأ.«زيدٌ »

 «اعطوفً »قالوا: إن الحال هنا مؤكدة؛ ألن األصل يف األب أنه عطوف، فقولك: 

سة مبينة، وإنما هي حاٌل مؤكدة، مؤكدة ل  أم« زيد»ـحينئٍذ ليست حااًل مؤسِّ
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 ؟ ال، مؤكدة إلسناد األبوة له، مؤكدة لمضمون الجملة كون هذا أًبا لزيد.«أبوك»ـل

: مبتدأ وخرب، ماذا تريد «أنا زيد»فقولك:  ،«ًفاأنا زيٌد معرو» ومن  لك قولك:

: حال، وهي «معروًفا»، «أنا زيٌد معروًفا»وا أين زيد، فُ اعرِ  :؟ يعني«أنا زيدٌ »بقولك: 

 .«أنا زيدٌ »حاٌل مؤكدة لقولك: 

ألن من شأن األستاذ أن يكون  ؛«أنت أستاذنا حريًصا»  لك أ    ول: نْ ومِ 

، فإن كان من قبُل  اهبا وهي تؤكد معنى مفهومً  حريًصا، وهكذا يف كل حاٍل يؤتى

 مضمون جملة، قيل: إنه توكيٌد لهذا المضمون. ن  مِ  اهذا المعنى مفهومً 

 ومن  لك قول ال اع  الم هور:

ااااا بهااااا نساااابك ا اباااان  ارةَ نااااأ  مع ول 

 

 و ااال بااادارَة ياااا للنااااس مااان عاااارِ  

 وشرحنا هذا من قبل. 

؟ أقصد يف المؤكد لمضمون جملة، إذا فإن قلت: أين العامل حينئٍذ يف الحال 

 أم« زيدٌ »؟ «عطوًفا»أين العامل يف  ،«أنا زيٌد معروًفا» ،«زيٌد أبوك عطوًفا»قلت: 

وليست حااًل من  ،«زيد»؛ ألهنا ليست حااًل من «أبوك»وال  «زيد»؟ ال، ال «أبوك»

ا لزيد؛ نسبة األبوة لهذا الرجل كونه أبً  :، وإنما حاٌل من المضمون، يعني«أبوك»

ر بما تستقيم به الجملة ويستقيم به  فلهذا يجعلون العامل محذوًفا وجوًبا ُيقدَّ

أحقه »، أو «أتيقنه عطوًفا»، أو «زيٌد أبوك أعرفه عطوًفا»كأن تقول:  ،الكالم

، ونحو ذلك، لكنهم يقولون: إن العامل هنا محذوف وجوًبا، وهذا هو «عطوًفا

 معنى قوله:

ْمَلاااااااا ااااااااْد جو ْةااااااااَم و َونِْ   وؤذ      َلمو

 

َهااااااااااااااااااااااااا   .................َعاِملو

أن لفظ الحال حينئٍذ  :يعني (،َوَلْففوَها يوؤأَّ و ، )عاملها ُمضمر محذوف وجوًبا 

، «عطوًفا زيٌد أبوك»يجب أن يتأخر وال يجوز أن يتقدم على هذه الجملة، فال تقل: 
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م هذا المعنى السابق، ثم بد أن يتقد فال ،؛ ألنه توكيد لمعنى سابق«معروًفا أنا زيد» 

 تأيت الحال توكيًدا لذلك المعنى السابق.

 قلنا: ن  ابن مالك يف  يين البيتين  ذ  أ  الحال المؤذدة قسما :

  .نما أ   ؤذد عاملها -

 ونما أ   ؤذد مةمو  جمل أ قبلها. -

ا ثالث ا للحال المؤذدة - ذابن   ام -وزا  بعض النحويين   و ك: ،نوع 

 صاحبها.المؤكدة ل

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ) : قوله ومن  لك

، الفاعل وهو صاحب الحال :(ڤ)، هذا الفعل :(ڤ) [99يون :]

 والغرض هنا ،(ڤ)ماذا؟ مِن   ن  حال، حاٌل مِ  :(ۆئ)، توكيد :(ڦ)

ه توكيد أن الذي يؤمن كلهم يف األرض، وقول :يعني ،التوكيد – واهلل أعلم -

 :(ڤ)، ل يف لفظه يدل على العموم؛ هذه اسم موصول، واسم الموصو

ڤ ڤ ڤ ڤ )ألن األسماء الموصولة من ألفاظ العموم، وإن قلت: 

ڤ )دلَّ على العموم أو ما دلَّ على العموم؟ لو قلت:  ،[99يون :] (ڦ

هذا تأكيد،  (ڦ) ؟فقط دلَّ على العموم [99يون :] (ڤ ڤ ڤ

وهو أهنم  ،هو توكيد للمعنى السابق ،(ۆئ)والتأكيد واضح أمره، ثم قال: 

وهو أن الحال  ،فلهذا استدراك ابن هشام يف محله ؛جميًعا يؤمنون، توكيد للعموم

 المؤكدة قد تأيت تأكيًدا لصاحبها.

وهي مجيء الحال مؤكدة، وُيناسب  ،فهذه المسألة األولى يف هذه األبيات

 حينئٍذ.
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 ...الطال :

 .«آمن»يف اآلية الفعل  ال يخ:

 ...الطال :

بحسب العامل يف المفاعيل، العامل يف الحال، العامل يف أن تريد  ال يخ:

للجرجاين ال يخدم الفكرة  «العوامل»رسائل، لكن كتب منشورة ال أعرف، ونحو 

وإنما يبين العوامل التي تعمل، مثاًل يف الحال ماذا يعمل فيه؟ المفعول  ،التي تريد

 المطلق ماذا يفعل فيه؟ هذا المطلوب منك، هذه رسائل.

ب حينئٍذ أن نقول: إن مجيء الحال للتوكيد وللتأسيس هذا ليس ويناس

يف أكثر اللغة، فلو أخذنا مثاًل  :ا بالحال، بل هو يف أكثر أبواب النحو، يعنيمختص  

مع أنه يأيت للتأسيس  ،التمييز، التمييز لم يذكر ابن مالك أنه يأيت للتأسيس وللتأكيد

  .وللتأكيد

 ا، هذ«قلًما»لم تعرف أهنا أقالم حتى أقول:  ،«عندي عشرون قلًما»فإذا قلت: 

تمييز، لكن مؤسسة  «يوًما» «أيام الشهر ثالثون يوًما»تمييز مؤسس، لكن لو قلنا: 

، والصفة أيًضا تأيت مؤكدة وتأيت مؤكًداوال مؤكدة؟ مؤكدة، فإن التمييز يأيت 

هذه الثالثة ن الخرب والصفة والحال إمؤسسة، والخرب كذلك، وقلنا أكثر من مرة: 

 كلها من واٍد واحد.

 هذا ناسب أن نقوله بمناسبة الكالم على الحال المؤكدة.

فهي مجيء الحال جملًة؛ ألن الكالم السابق  أما المسلل  الثاني  يف  يع األبياط

وهذا هو األصل، األصل يف الحال وكذلك يف الخرب  ،كان عن مجيء الحال مفرًدا

أحكامها تتشابه، األصل فيها أن تكون مفردة، وقد و ،والصفة كلها من واٍد واحد

 فتأيت جملة، الحال قد تأيت جملة، ويف ذلك يقول ابن مالك ؛تأيت غير مفردة
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 : 

ْمَلاااااهْ كَوَمْوِضاااااَ  اْلَحااااااِل َ ِمااااا  ء جو

 

 َذَمااااااَء َزْيااااادض َوْ اااااَو َنااااااوأ ِرْفَلاااااهْ  

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت    بِمو
 َوَ اطو َبااااااااْدءأ

 

ا َوِماااَن ا   ْلاااَواِو َأَلاااْت َفاااَوْط َضاااِمي  

ْبَتااااااااَدا َوَ اطو َواوأ    َبْعااااااااَدَ ا اْنااااااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو

َما  اااادل ْمَلاااا و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو  َوجو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِِهَماااااااااا   بِاااااااااَواوأ أْو بِمو

  .فإن الجملة قد تقع حااًل  

الحال المفردة:  كما تقول يف ،«جاء زيٌد يركض»أن تقول:  :ومن أمثل   لك

 ؛«رأيت زيًدا مصلي ا»كما تقول:  ،«رأيت زيًدا يصلي»وتقول:  ،«جاء زيٌد راكًضا»

أبصرت، فحينئٍذ تنصب مفعواًل واحًدا وما بعده  :ألن الرؤية هنا رؤية عين، يعني

جملة اسمية مبتدأ وخرب،  «هو خائٌف » ،«جاء محمٌد وهو خائٌف »حال، وتقول: 

واو نسميها واو الحال، وهكذا، وستأيت أمثلة كثيرة للجملة ، وال«محمد»حاٌل من 

:، الحالية   ن  أنه يو ت ط للممل  التك     فا  

أن ُتربط بصاحب الحال برابط، هذا الرابط إما أن يكون ضميًرا يعود من  -

يركض هو،  :أي ،«جاء زيٌد يركض»كأن تقول:  ؛جملة الحال إلى صاحب الحال

يسموهنا واو الحال، كأن تقول:  ،ط واًوا تأيت يف أول الجملةوإما أن يكون الراب

  «.جاء زيٌد والصالة ُتقام» ،«جاء زيٌد والشمس طالعةٌ »

كواو العطف  ؛هذه الواو ُتسمى واو الحال، ويف اللغة واواٌت أخر لإ  قلت:

وواو االستئناف وواو المعية وواو القسم، الواوات كثيرة، فكيف أعرف أن الواو 

 واو الحال؟هنا 

جاء »، فإذا قلت: «إذ»تنكشف واو الحال بأهنا بمعنى  النحويين ي ولو :

جاء »فالمعنى العام: جاء محمٌد إذ الشمس طالعة،  ،«محمٌد والشمس طالعة
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 جاء محمٌد إذ الصالة ُتقام، وهكذا. ،«محمٌد والصالة ُتقام

 قال الشاعر:

 ول ااد أ اايت باال  أمااوط ولااِ  اادر

 

 ى ابناااك ضمةاااِللحااا ب  ائااا ةض علااا 

 المشهورة التي يقول فيها: «معلقته»هذا البيت لمن؟ هذا لعنرتة بن شداد يف  

ااااع اءو مااااْن متاااا  َّم   ااااْل ِااااا َر ال  

 

  ِِ  أم  ااااْل ع لاااات الااااداَر بعااااَد  ااااو 

يقول: ولقد خشيت بأن أموت يف تلك الحالة، ولقد خشيت بأن أموت إذ لم  

 .حالية والجملة حاٌل بعد ذلكتدر للحرب دائرٌة على ابني ضمضم، فالواو 

 ،وإما بالواو ،إما بالضمير ؛بد أن ُتربط بصاحب الحال إن جملة الحال ال قلنا:

فأتيت بالواو ، «جاء محمٌد وهو خائف»كأن تقول:  ،وإما بالضمير والواو مًعا

  .وبالضمير هو، فكل ذلك وارد

، «وهو ناٍو رحلة» :فقوله ،«جاء زيٌد وهو ناٍو رحلة» مثال ابن مالك: :ومن  لك

 والضمير هو. ،، والرابط واو الحال«زيد»حاٌل من 

ىئ ىئ ی ی ی )سبحانه حكايًة عن إخوة يوسف:  وقال

  .: جملة اسمية مبتدأ وخرب، وهي حال(نحن عصبة) [14يو َ:] (ی

ال  :أي ،[22الب  ة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) تعالى: وقال

 .«أنتم»، فالرابط الواو والضمير تجعلوا هلل أنداًدا يف تلك الحالة واهلل أعلم

 وقال الشاعر:

ااا   ن ااا ا ه   ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 لتناولتاااااااااااه وا  تناااااااااااا بالياااااااااااد 

يقوله يف زوجة النعمان التي  ،هذا البيت مشهور لمن؟ هذا للنابغة الذبياين 

ر الذي وقع:  ُتسمى المتجردة، انظروا إلى جمال التصوير كيف صوَّ
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ااا   ن ااا ا ه    ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 .....................................

. 

 

ما قال: ، «لتناولته ولِ  و   ن  ا ه»: فهذا االحرتاز من أجمل االحرتازات

 «.وا  تنا باليد»، بسرعة :عاقب، يعنيت، أتى بالفاء التي تدل على ال«وتناولته»

ر الوضع كاماًل، الشاهد قوله:   فسقط النصي :، يعني«ولم ُترد إسقاطه»صوَّ

يف تلك الحالة؛ فلهذا صار احرتاًزا من حال، سقط النصيف إذ لم ُترد إسقاطه، 

 .«إسقاطه»فربط بالواو وربط بالهاء التي يف 

ل الكالم على هذه الروابط التي قلناها قبل   ثم أخذ ابن مالك ُيفصِّ

 قليل: إما الضمير فقط، وإما الواو فقط، وإما الضمير والواو، فقال:

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت َوَ اطو َبااااااااْد   بِمو
 ءأ

 

ا َوِماااَن اْلاااَواِو َأَلاااْت    َفاااَوْط َضاااِمي  

جاء محمٌد »كقولنا:  ؛يقول: الجملة الحالية إذا كانت مبدوءًة بمضارٍع ُمثبت 

 فما الرابط حينئٍذ؟ يجب أن يكون ضميًرا. ،«يضحك

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت   بِمو
 َوَ اطو َبااااااااْدءأ

 

ا   ................َفاااااااَوْط َضاااااااِمي  

وأن تخلو  ،يجب أن تحتوي ضميًرا ؛ت بمضارٍع مثبتئل: الجملة التي ُبديقو 

 .«جاء محمٌد ويضحك»وال يجوز:  ،«جاء محمٌد يضحك»من الواو، فتقول: 

فإن جاء من الكالم الفصيح ما ظاهره أنه جملة حالية مبدوءة بمضارٍع مثبت 

ه الحالة، قمت يف هذ :يعني ،«ُقمت وأصك وجهه»كقولهم:  ؛وقبله واو الحال

 ، وقول الشاعر:«قمت وأصك وجهه»

 للماااااااااا أ ااااااااايت أظاااااااااالي  ِ

 

اااااااااتنماااااااااوط وأر نااااااااا  ََ  اهِ مال

فلما خشيت » نجوت يف تلك الحالة، نجوت حالة كوين أرهنتهم مالًكا. 

فالواو ، «نجوت وأرهنتهم مالًكا»، : هربت«نجوت»شرهم،  :يعني ،«أظافيرهم

ومع ذلك  ،دوءة بمضارع مثبتجملة حالية مب :: مضارع، يعني«أرهن»حالية، و
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 جاء معها الواو، وابن مالك يقول: ال يأيت معها الواو، ماذا نفعل حينئٍذ؟

 ي ول ابن مالك بعد  لك:

ْبَتااااااااَدا َوَ اطو َواوأ   َبْعااااااااَدَ ا اْنااااااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو

بعد الواو ونجعل ا؟ ُيقدر مبتدأ كيف نؤول مثل هذه الشواهد وهي قليلة جد   

قمت وأنا أصك وجهه،  :، أي«قمت وأصك وجهه» :هذا المضارع خربًا له، يعني

 . فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأنا أرهنهم مالًكا، هذا معنى كالم ابن مالك

ليست مبدوءًة بمضارٍع مثبت، وإنما مبدوءة  :يعنك ،وجمل الحال  و   لك

أو جملة اسمية ليست فعلية، ما حكمها بمضارٍع منفي، أو مبدوءة بفعٍل ماٍض، 

حينئٍذ من حيث الروابط؟ قد تأيت بالواو، وقد تأيت بالضمير، وقد تأيت هبما، وهذا 

 : هو قول ابن مالك

َما اااادل ْمَلاااا و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو  َوجو

 

 ..................................... 

 الجملة المبدوءة بمضارٍع مثبت. :يعني 

ْمَلاااا َماَوجو اااادل   و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِِهَماااااااااا   بِاااااااااَواوأ أْو بِمو

هذه فعلية  ،«جاء زيٌد وقد مالت الشمس»واألمثلة على ذلك كثيرة، فتقول:  

 وجاءت فيها الواو، الرابط الواو، ما جاء فيها ضمير يعود إلى زيد. ،فعلها ماضٍ 

 .«أبوه»الرابط ، «جاء زيٌد قد قام أبوه»

الذين ُنهي عن  [90]النساء:  (ہ ہ ہ ھ) تعالى: قال

وكم حال كوهنم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ءقتالهم، أو جا

 أن الجملة الحالية هنا مبدوءة بفعل ماٍض، وأين الرابط؟ الضمير يف قوله: :يعني

 .(گ)

 وقال ال اع :
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 وقفااات بَ ْباااِ  الااادار قاااد ِيَّااا  البِلاااى 

 

 ارياط الهوا اااااالمعارلهااااااا والساااااا 

 وقفت هبا حالة كوهنا قد غير البِلى معارفها. 

وربطت بالواو  جملة مبدوءة بفعل ماضٍ  «جاء زيٌد وقد قام أبوه»تقول: 

منفي وربطت بالواو،  هذا ماضٍ  «جاء زيٌد وما غربت الشمس»وبالضمير، تقول: 

تربط بالواو وي منف ماضٍ  «جاء زيٌد وما قام أبوه» ،«جاء زيٌد ما قام أبوه»تقول: 

هذا مضارع وربطت  «جاء زيٌد وال يخشى أحًدا»والضمير، أو بالضمير، تقول: 

 
 
 ، وقلنا قبل قليل قول عنرتة:بالواو؛ ألنه مضارٌع منفي

 ول ااد أ اايت باال  أمااوط ولااِ  اادر

 

 .....................................

. 

 

من عنرتة، ما يف ضمير  فربط بالواو فقط؛ ألن الحال ،هذا مضارع، ولكن منفي

  لعنرتة يف قوله:

  ااادر................................

 

 للحااا ب  ائااا ةض علاااى ابناااك ضمةاااِ 

هذه جملة اسمية، وقد ُربط  [14يو َ:] (ىئ ی ی ی ی)  

 بالواو، قيل: الواو ونحن.

جملة اسمية وقد ُربط  [22الب  ة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

 .(ۅ)بالواو والضمير يف: 

 اعر:قال الش

ااا   ن ااا ا ه   ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 .................................... 

 ؛جملة حالية مبدوءة بمضارع، لكن مضارع منفي، فهذه هي المسألة الثانية 

 وهي مجيء الحال جملًة.

حذف عامل الحال، حذف العامل يف الحال، ويف ذلك يقول  المسلل  الثالث :
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 :  ابن مالك

َو َمااا لِيَهااا َعِمااْل  َواْلَحااالو َقااْد   يوْحااَي

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذااا و  َوَبْعاااضو َماااا يوْحاااَي

وعرفنا أن الحال أوسع  ،ُمنع، العامل يف الحال ذكرناه من قبل :بمعنى «ُحظل» 

ويعمل فيه ما يعمل عمل الفعل، ما فيه معنى  ،من غيره يف العامل، فيعمل فيه الفعل

يعمل فيه ما فيه معنى الفعل دون وهي المشتقات والمصدر، و ؛الفعل وحروفه

 ونحو ذلك. ،وأسماء اإلشارة «إن وأخواهتا»حروفه كـ

 العامل يف الحال:

 .قد ُيحذف جواًزا 

 .قد ُيحذف وجوًبا 

 نبدأ بالحيَ المائز: 

الحذف الجائز لعامل الحال يدخل تحت القاعدة العامة للحذف وهو: أن 

فتقول:  «كيف جئت؟»أن ُيقال: ذلك  ن  العامل إذا كان معلوًما جاز حذفه، مِ 

جئُت راكًبا، الحذف هنا جائز، يجوز أن ُتصرح بالعامل وأن تحذف  :، تعني«راكًبا»

نعم، دائًما البالغة ليس لها قواعد  ...العامل، ما األفصح؟ أن ُتصرح أو تحذف؟

، ربما أنك «مطابقة الكالم لمقتضى الحال»ثابتة، وإنما البالغة كما يقولون: 

 ؛، ربما تريد إطالة الكالم معه«راكًبا»أو أنك ال تريد إطالة الكالم معه،  مستعجل

إما أن يكون محبوًبا مثاًل، أو تريد أن تدخل معه يف كالم آخر، حينئٍذ تزيد الكالم، 

 ، فالبالغة ليس لها قواعد ثابتة.«جئُت راكًبا حفظك اهلل وغفر لك»تقول: 

بلى سرُت  :فتقول: بلى، ُمسرًعا، أي، «أنت لم تسر»أن ُيقال لك:  ومن  لك

 .مسرًعا

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ) : قوله ومن ال وا د على  لك
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 :أي ،(ٺٺ)راجلين، تمشون على أرجلكم، و :أي ،(ٺ) [239الب  ة:] 

واهلل أعلم: فإن خفتم فصلوا رجااًل، فصلوا حالة كونكم  -راكبين، والمعنى 

 راجلين أو راكبين.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ) : قوله ومن  لك

لن نجمع عظامه؟ ن واهلل أعلم: أيحسب اإلنسان أ -المعنى  [4، 3]ال يام :  (ں

أنت لم »بلى، نجمعها حالة كوننا قادرين على أن ُنسوي بنانه، فهذا كقول القائل: 

بلى سرُت مسرًعا واهلل أعلم، فهذا من الحذف  :، أي«بلى ُمسرًعا»، وتقول: «تسر

 . الجائز

 :امنه ،واج  لله مواض أما الحيَ ال

كقولهم:  ؛الذي ذكرناه قبل قليل العامل يف الحال المؤذدة لمةمو  جمل ،

ال يكون عاماًل  «أبوك»ال يكون عاماًل يف الحال، و «زيد»ألن  ؛«زيٌد أبوك عطوًفا»

أحقه »، أو «أتيقنه عطوًفا»، أو «زيٌد أبوك أعرفه عطوًفا»يف الحال، وُيقدرونه بنحو: 

 ونحو ذلك. ،«عطوًفا

العامل يف الحال النائبة عن الخرب، وهذه  فيَ العامل يف الحال وجوب ا: نْ ومِ 

ضرب »، الحال النائبة عن الخرب يف نحو قولهم: «الخربوباب المبتدأ »درسناها يف 

يعني: ضرب العبد إذا كان مسيًئا، أو: إذ كان مسيًئا،  ،قدروها بظرف ،«العبد  ُمسيًئا

هذا  ،وتقيس على ذلك، إنابة الحال ُمناب الخرب ،«كهة ناضجةً أكل الفا»وتقول: 

أق ب ما يَو  »أنه قال:   ويف الحديث عن النبي .أسلوب مطَّرد

اسم تفضيل، اسم يف ابتداء الجملة، اسم مجرد  «أق ب» ،»العبد من ربه و و  اجدض 

 عن العوامل اللفظية، ما إعرابه؟ مبتدأ.

 بعدها مصدر. منها ومما يؤولمصدرية،  :«ما»
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 فعل مضارع. :«يَو »

 اسم يكون. :«العبد»

 خرب يكون. :«من ربه»

أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد، هل هذا هو الخرب؟ خرب المبتدأ؟ هل 

و و »يمكن أن يكون الخرب؟ ال يمكن؛ ألن الخرب ال ُتزاد قبله الواو، إذن ما إعراب 

ت مسد « اجد  الخرب.؟ هذه جملة اسمية وهي حالية سدَّ

حال  «ضرب العبد مسيًئا»لكن  ،«ضرب العبد مسيًئا»والحديث كقولهم: 

 مفردة، ويف الحديث حال جملة.

اشرتيته بدرهٍم فسافاًل، » نحو قولهِ: :فيَ العامل يف الحال وجوب ا نْ ومِ 

هذا أسلوب، قلنا: ال ُيمكن أن ُتدرس العربية وُتتقن  ،«وتصدقت بديناٍر فصاعًدا

 ه األساليب، وأهنا داخلة يف هذا الباب.إال بمعرفة هذ

اشرتيته بدرهٍم  :، أي«اشرتيته بدرهٍم فسافاًل »قالوا: إن التأويل والمعنى 

تصدقت بديناٍر فذهب  :، أي«تصدقت بديناٍر فصاعًدا»فذهب الثمن سافاًل، 

ق به صاعًدا،  : هذا العامل، وقد ُحذف وجوًبا، تقول: ُحذف «ذهب»الُمتصدَّ

ال يجوز التصريح به، نحن اآلن نقدره فنقول:  :؟ أي«وجوًبا»معنى وجوًبا، ما 

ق به صاعًدا، هذا  :، أي«تصدقت بديناٍر فصاعًدا» تصدقت بديناٍر فذهب الُمتصدَّ

من باب التقدير، لكن ال يجوز أن تتكلم به عندما تريد هذا األسلوب، لماذا ال 

وترك، فما فعلته العرب  يجوز؟ ألن العرب التزمت الحذف هنا، ولغة العرب فعٌل 

بحيث يجري  ؛وقالته فعلناه وقلناه، وما علمنا أهنا قصدت تركه، علمنا بغلبة الظن

علمنا أهنا قصدت  ؛األسلوب كله على الحذف، على كثرة الشواهد الواردة فيه

أما الجائز فهي األساليب التي مرة تأيت على  .الحذف، فيكون الحذف حينئٍذ واجًبا
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  تأيت على الذكر، فنقول حينئٍذ: هما جائزان.الحذف ومرة  

لهيع  ك المواض  التك يوحيَ ليها العامل يف الحال وجوب ا، و يا  و معنى 

 ابن مالك:

َو َمااا لِيَهااا َعِمااْل   َواْلَحااالو َقااْد يوْحااَي

 

 .....................................

. 

 

 مجاًزا. :يعني

.....................................

.. 

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذااا و  َوَبْعاااضو َماااا يوْحاااَي

 واهلل أعلم. ،حذف العامل يف الحال وجوًبا :ُمنع، ويعني بذلك :يعني 

يحسن بنا أن  ،وبعد االنتهاء من هذه المسائل الثالث المذكورة يف هذه األبيات

ج على مسألٍة لها ع    وهي القاعدة المشهورة عند ،القة بمجيء الحال جملةُنعرِّ

، هذه «الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال»الُمعربين يف قولهم: 

قاعدٌة مشهورة ومطردة عند الُمعربين، والذي حققه المحققون من النحويين يف 

أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد  -« مغني اللبيب»كابن هشاٍم يف  - ذلك

حضٍة فهي حال، وإذا جاءت بعد نكرٍة محضٍة فهي صفة، وإذا جاءت بعد معرفٍة م

فتحتمل حينئٍذ أن تكون صفًة نعًتا، وأن  ،نكرٍة غير محضة أو بعد معرفٍة غير محضة

 تكون حااًل.

لكي يتبين المقصود، فمن وقوع الجملة بعد  ال وا د واألمثل  على  لك؛ نَ ومِ 

 [93اإل  اء:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ) تعالى: هالنكرات المحضة قولُ 

 نكرة محضة، فهي صفة نعت. «كتاًبا»، «كتاًبا »ت بعدجملة وقع :(ڭڭ)

 :(پ ڀ) [164األع اَ:] (ٻ پ پپ پ ڀ) تعالى: قال

نكرٌة محضة،  (ڇ)و ،(ڇ)جملة اسمية، مبتدأ وخرب، وقد وقعت بعد قوله: 
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 جملة وصفية نعتية. (پ ڀ)ـإذن ف

، «ال ب ي ع  فيه» ، أو:[254الب  ة:] (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)تعالى:  قال

 :، يعني«ال»خرب المبتدأ أو خرب  :(پپ)، «ال»مبتدأ، أو اسم  :(ڳ)ءتان، قرا

 وهو نكرٌة محضة، فتكون نعًتا. ،(ٺ)أهنا جملة اسمية، وقد وقعت بعد 

ہ ہ ہ ہ ) تعالى: كقوله ؛وأما وقوعها بعد المعارف المحضة

 ،(ہ): وقعت بعد واو الجماعة يف «أنتم سكارى» [43النساء:] (ھ

معرفة محضة، ال تحتمل التنكير، وكذلك أكثر األمثلة التي ذكرناها واو الجماعة 

 قبل قليل يف الدرس.

 ...الطال :

 (ہ ہ ہ ہ ھ)تعالى: أين صاحب الحال يف قوله ال يخ:

 الواو، ليست الصالة. (ھ) ؟من أنتم [43النساء:]

 ...الطال :

 ستأيت اآلن. ال يخ:

 [50األنبياء:] (گ گ گ ڳڳ) تعالى: أما غير المحضة فنحو قوله

ما الذي أنزلناه؟ ذكٌر،  ،(ہہ)ـجملة، وهي ل [92األنعام:] (ڌ)

نكرة، لكن هل نكرة محضة أم غير محضة؟ غير محضة؛ ألهنا  (ہہ)و

ُيقرهبا إلى  - كما قلنا أكثر من مرة -تخصصت بالصفة، وتخصيص النكرة 

 المعرفة، ُتسمى نكرة غير محضة، أو نكرة مخصصة، فعلى ذلك نقول:

 مبتدأ. :(ٹ)
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 خرب. :(ہہ) 

 صفة نعت. :(ڱ)

 وأن يكون جملًة حالية. ،يصح أن يكون جملًة نعتية :(ڌ)

إذا تخصص كما  ؛قلنا: قد يأيت صاحب الحال نكرة أننا وتذكرون يف الحال

 هنا، هذه نكرة غير محضة.

 (گ گگ) [5الممع :] (ک گ گ گگ)تعالى:  قوله

هذه للحمار،  (گ گگ)لحمار، جملة فعلية، من الذي يحمل أسفاًرا؟ ا

الجنسية ُتعمم  «لأ»هنا ما نوعها؟ جنسية، و «لأ»فهو معرفة، لكن  «لأ»الحمار فيه 

  .فُتقرب المعرفة للنكرة ،على الجنس

كمثل حماٍر يحمل »أنك يمكن أن تقول يف الكالم:  :والدليل على  لك

معرفًة محضًة، فلك ، والمعنى متقارب، فالحمار هنا وإن كان معرفة ليس «أسفاًرا

 وأن تجعله صفًة نعًتا. ،أن تجعله نكرةً  (گ گگ)يف جملة 

 :[37ي :] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) تعالى: قوله ومن  لك

 مبتدأ. :(پ)

 : خرب.«آيةٌ »

أم صفة؟ يجوز  (پ)جملٌة فعلية، حاٌل من  :[37ي :] (ۈ ۈ ٴۇ)

 لتعريف الجنس. ؛(پ)يف  «لأ»الوجهان؛ ألن 

يف هذا  - تعالى إن شاء اهلل - ا الدرس سيكون آخر درسهذ نذكر يا إخوان بأنَّ 

 الفصل، وإن شاء اهلل نعود إلى الدروس يف أول الفصل القادم على خير.



 

 
e 

g h 

f  99 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

نقول: قد  ،وبيَّنا تفصيل المحققين فيها ،بعد أن قررنا هذه القاعدة المشهورة

 ولذلك أمثلة. ؛أو تمنع الوصفية ،تمنع الحالية تأيت موانعُ 

زارين »هنا: جملٌة حالية، وإذا قلت:  «يضحك» « زيٌد يضحكزارين»قولك: 

لن أنسى له »فقولك:  ،«زارين زيٌد لن أنسى له ذلك»، أو: «زيٌد لن أنسى زيارته

، جملة وقعت بعد معرفٍة محضة، ولكنها ليست حااًل، ما الذي منع كوهنا «ذلك

تقبال، والحال تكون دليل اس «لن»، «لن»بدليل استقبال وهو  ؛حااًل؟ كوهنا مصدرةً 

 «لن أنسى له زيارته»، ال تكون يف االستقبال، فعلى ذلك ُيعرب يالحالالوقت  يف

استئناف، وال تكون حااًل  «زارين زيٌد لن أنسى له ذلك»على أهنا جملٌة مستأنفة، 

 وال تكون صفًة.

؛ أيًضا ال تكون حااًل  «زارين زيٌد سأزوره فيما بعد»أو:  «زارين زيٌد سأكافئه»

 ألهنا مصدرة بدليل استقبال.

 :(ٺ) [99الصالاط:] (ى ى ائ ائ ەئ ەئ):  قال

حااًل من  (ٺ)جملة فعلية وقعت بعد معرفة محضة، لكن ال نجعل 

 بدليل استقبال فنجعلها جملًة مستأنفة. ؛جملٌة مصدرةٌ  (ٺ)ألن  ؛(چ)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) : قوله

كالم: عسى أن تكرهوا شيًئا هو خيٌر لكم وعسى لو قلنا يف ال [216الب  ة:] (ٹٹ

لكم، لو قلنا: خيٌر لكم: هذه جملة اسمية وقعت نعًتا صفًة  أن تحبوا شيًئا هو شر  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) :لشيء، لكن اآلية

صفة من  :(ڀ ڀ ٺٺ) ،(ٿ ٿ ٹٹ)هل نقول:  [216الب  ة:] (ٹٹ

ا صفة، ما الذي يمنع الوصفية؟ هنإنكرٌة محضة؟ ال نقول:  (ېئ)ألن  ؛(ېئ)
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وجود الواو، والواو ال تفصل بين الصفة والموصوف، فحينئٍذ نقول: إن هذه جملة  

 حاليٌة من النكرة، هذا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة؟

لو قلنا يف الكالم:  [259الب  ة:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) تعالى: وقال

تكون حااًل  (ڻ)وأما يف اآلية: ، لكانت صفة، «كالذي مر على قريٍة هي خاويةٌ »

 من النكرة.

نأخذ بعض الشواهد على ما  ،دعونا يف النهاية اآلن إذا لم تكن هناك أسئلة

 درسناه يف هذا الدرس.

 ...الطال :

هذا اصطالح لبعض النحويين، ُتسمى واو الحال، أو واو االبتداء،  ال يخ:

ى جملة االستئناف، واو الحال لكن المشهور أن واو االبتداء هي الواو الداخلة عل

 هي واونا هذه.

 ...الطال :

شرح أربعة أبيات فذهب المشروح  :، أي«شرح أربعة أبيات فصاعًدا» ال يخ:

 :ذهب حالة كونه صاعًدا، يعني :صاعًدا، هذا معناه، فذهب المشروح صاعًدا، أي

العرب مائة  أكثر، طبًعا هذا تقدير المعنى، تقدير المعنى ليس أنه هو الذي تريده

 بالمائة، لكن هذا المعنى المقصود.

 ...الطال :

تكون حااًل مؤكدة؛ ألن المعنى المعروف من أكرب، ثم تكون حااًل  ال يخ:

مالزمة، لكن يف البداية قلنا: األكثر يف الحال أن تكون منتقلة، وقد تكون الزمة، 

ه مفعوٌل مطلق لكان نعم، ُيمكن أن ُيعرب حااًل على هذا المعنى، لكن لو قيل: إن
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 له وجٌه أوضح.

 ...الطال :

نعم، الرابط هنا الواو والضمير الذي يف يخشاه، ضرب العبد إذا كان  ال يخ:

 .«إذا»ـ، وإذا لم تضربه ف«إذ»ـمسيًئا، أو إذ كان مسيًئا، إذا كنت ضربته ف

 ...الطال :

ألنه .. .مشهور يف الكتب ...ال أستطيع أن أجيب إجابة قاطعة اآلن ال يخ:

فيه  امسموع، تراجع الصورة يف دواوين الشعر أو يف كتب النحو، هل أحد يذكر بيتً 

وتكلمنا مرة عن  ،نحتج به؛ لذلك نقول: احفظوا عيون الشعر ا؟ نريد بيتً «هنيًئا»

أهمية حفظ الشعر وقلنا: يهتم اإلنسان بنوعين: شعر ُيحتج به وعيون الشعر 

 ب إليها.تذه الحديث الذي ُيكسبك معاين 

 ...الطال :

فهذا حرف  «هي ا»، هيا بنا، وأما «تعال»، تأيت اسم فعل معناه: «هيَّا» ال يخ:

 نداء.

 نعود إلى شواهدنا أو بقيت أسئلة.

 ...الطال :

 ؛ ألهنا تحتاج إلى شرٍح طويل.هذا شرحناه من قبُل  ال يخ:

 ...الطال :

اليوم  :محذوف، يعنيظرف متعلق بخربٍ  «اليوم»: مبتدأ، و«العيد» ال يخ:

 فهو ظرف متعلق بالخرب. ،اليوم العيد موجوٌد أو مستقر   :موجوٌد، يعني

 ...الطال :
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قال:  - المربد على ما أظن -نحن خلصنا إلى أن بعض النحويين  ال يخ: 

، قال: ألن «اهلل أكرب  اهلل أكرب»الوجه إذا وصلت أن تنصب، أن تفتح فتقول: 

التسكين، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، فإذا  - المروي :أي –المسموع 

: ذٍ ئفاألصل يف التخلص من التقاء الساكنين بالفتح، قلت حين ،أردت أن تصل

المسألة تحتاج إلى مراجعة للتأكد إذا كان هذا هو المروي بالفعل فلقوله وجاهة، 

 فاألمر يعود إلى المروي. ،فإن لم يكن كذلك

 ...الطال :

 ال.ف «أكرب»، أما «أكرب»ما يتغير المعنى، يتغير لو مددت الباء يف  ال يخ:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )سبحانه:  قال

 أين جملة الحال؟ [93األنعام:] (ٴۇ

ن يف غمرات الموت يف هذه الحالة إذ المالئكة باسطو يأن الظالم :يعني

 أيديهم.

حاٌل  [60الزم :] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ)

 .(ڎ ڎ)من 

 [243الب  ة:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 .(ں)من الواو يف  ،[243الب  ة:] (ڻ ڻ)

ڇ ڇ ) [40آل عم ا :] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 .[40آل عم ا :] (ڇ

هل هي  ؟(ۇ ۇۆ)حال،  :(ڭ) [10النمل:] (ڭ ڭ ۇ ۇۆ)
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حال وال معطوف؟ وال المعنى هو الذي يحدد؟ ولى مدبًرا أو ولى لم ُيعقب، وال 

ًرا إذ لم ُيعقب؟ أنت تريد حالين، ولى مدبًرا ولم ُيعقب، ماذا ترى؟ عطف ولى مدب

ولى مدبًرا، كأنك قلت: ولى مدبًرا وولى لم ُيعقب،  :أو حاالن؟ عطف، يعني

ن كأنك قلت: ولى مدبًرا إذ لم ُيعقب، محتمالن، لكن ما الذي يرتجح والحاال

الوقت نفسه لم ُيعقب، واهلل  ولى مدبًرا ويف :بالمعنى؟ أنك تريد المعنيين، يعني

 أعلم.

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

والحال األخرى  ،(چ)أين الحال؟  [103، 102] ه:  (ڇ

 (ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ)طيب ونحشر؟  ،(چ)

يوم ُينفخ يف الصور ويوم نحشر  :هذا عطف أو حال؟ عطف يعني [102 ه:]

 المجرمين ُزرًقا، عطف.

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

ہ )هذه حال جملة اسمية،  (ۀ ہ) [8، 7]الملك: (ڭ ڭ ڭ ڭ

 حال أخرى، جملة فعلية. (ہ ھ ھھ

هذه حالية وليست  [54]المائدة:  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 ال يخافون لومة الئم. يجاهدون يف سبيل اهلل إذ :عاطفة، يعني

ٺ ) [20م يِ:] (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 معطوفة على الحال األولى. :(ۀ ہ ہ)هذه حال،  :(ٺ ٺٿ

 .(چ ڇ ڇڇ) [25األفزاب:] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ)

 (ۋ) [6المدث :] (ۈ ٴۇ ۋ):  تعالى لنبيه قال
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 (ۋ)يعني: ال تمنن حالة كونك مستكثًرا؛ فلهذا  ،(ٴۇ)حال من فاعل  

لكانت  «ال تمنن تستكثر» :يعني ،تجدها مرفوعة، ولو كانت جواًبا للطلب

هنا مرفوعة؛ ألهنا حال، والمعنى واهلل أعلم: ال تمنن حالة كونك وهي  ،مجزومة

 مستكثًرا.

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)

 إذ لستم بآخذيه. [267الب  ة:]

ڀ ) [176النساء:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ)

 .(پ)حاٌل من  :(ڀ ڀ

من ل ،وبينهما أمور م تبهاط ،ن  الحالل بيلن ون  الح ام بيلن»يف الحديث: 

ذال اعك  ؛وق  يف ال بهاط وق  ليها نْ ا  ى ال بهاط ل د ا تب أ لدينه وع ضه، ومَ 

حال أو صفة؟ يجوز الوجهان؛ ألن  «ي عى فول الحمى» »ي عى فول الِحمى

، فيجوز أن تكون حااًل وأن «كراعٍ »هنا نكرة غير محضة، كأنك قلت:  «ال اعك»

 تكون صفًة.

 ...الطال :

 .(ڀ) نكرة ُوصفت بـ ال يخ:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) : قال

 للسماء:  السماء، ُيخرب عن حفظه :يعني [8، 7]الصالاط: (چ چ

 حرف جر. :(ڤ)

 اسم مجرور. :(ڌ)
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 مضاف إليه. :(ڻ)

 .(ڻ)ـصفة ل :(ڦ)

 ن السماء محفوظة من الشيطان المارد.إ

صفة؟ : جملة فعلية، ما إعراهبا؟ حال أم (ال يسمعون إلى المأل األعلى)

حفظ السماء من   أن اهلل :هنا صفة، لكان معنى اآليةإ :نأخذها صفة، لو قلنا

 فائدة أن ُتحفظ السماء من شيطان ما يسمع؟ هل هناكما يسمع،  ،كل شيطان مارد

 لو حال، ُحفظت السماء من كل شيطان حالة كونه ال يسمع. 

 :واهلل أعلم -ليست حااًل وال صفة؛ ألن المعنى يمنع ذلك، وإنما المعنى 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ثم استأنف  ،[7الصالاط:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 هذه حال. [9، 8]الصالاط: (چڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ

ما أردنا أن نشرحه  -بحمد اهلل  -وبه ينتهي  ،هذا ما تيسر شرحه يف باب الحال

يف هذا الفصل المبارك، وإن شاء اهلل نعود  -عليه رحمة اهلل-« ألفية ابن مالك»من 

والسالم عليكم ورحمة اهلل  ،ى شرح ما تبقى من األلفية يف الفصل القادمإل

 وبركاته.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس واخلمسون
 

الدرس  - بحمد اهلل وتوفيقه -يف مدينة الرياض، نعقد  ،يف مسجد الراجحي

ونحمد  -عليه رحمة اهلل-« شرح ألفية ابن مالك»الخامس والخمسين من دروس 

ل هذا الدرس على أن جمعنا مرًة أخرى يف مجلٍس من مجالس يف أو  اهلل

 وتقبل اهلل منا ومنكم. ،وكل عاٍم أنتم بخير ،العلم

 -بعد أن انتهينا  «باب التمييز»كنا توقفنا يا إخوان يف الدرس الماضي على 

 يف   ، فنبدأ بما قاله إمامنا ابن مالك«باب الحال»من شرح  -تعالى بحمد اهلل

 يزباب التمي
 : قال

بِااااينض َنَِااااَ عْ .356 ِض بَِمْعنَااااى ِمااااْن مو  اْ اااا

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

ااَذِ ااااااْب أ .357  ااااااا َوَقِفياااااازأ بواااااا    ْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

رع نَ ا.358   َوَبْعاااااَد ِ ل َوِشاااااْبِهَها اجااااا و

 

اااااااَيا  ِِ اااااااد  ِفنَْطااااااا أ   َأَضاااااااْفَتَها َذمو

ََ َوَجَبااااْلنَّْصاا و َبْعااَد َمااا أو وَ .359   ِضااي

 

 نْ  َذاااااَ  ِمْثااااَل ِمااااْلء األَْرِر َ َ َبااااا 

 َواْلَفاِعاااَل اْلَمْعنَاااى اْنِصاااَبْن بِاااَلْلَعاَل .360 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

َبااااا.361  اااالل َمااااا اْقَتَةااااى َ َعم   َوَبْعااااَد ذو

 

اااااا أ أَ   َْ  َباااااااَميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

ْيَ  ِ ل اْلَعاَد ْ .362  َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت   َواْج و

 

ااا  َفاااْد َواْلَفاِعاااِل اْلَمْعنَاااى َذطِاااْ  َنْفس   ا  و

ْطَلَ اااااا.363  ْم مو  َوَعاِماااااَل اْلتَّْميِياااااِز َقااااادل

 

اااابَِ ا  ا  و و اْلتَّْصاااا ِيَ َنااااْزر   َواْلِفْعاااالو  و
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باب »بعد   ز، وقد ذكر التميي«باب التمييز»هذه أبيات ابن مالك يف 

، ونحن قد انتهينا من الكالم على الُعمد يف الجملة االسمية، ثم تكلمنا على «الحال

 ،العمد يف الجملة الفعلية تبًعا البن مالك، وبعد ذلك بدأ ابن مالك بذكر الفضالت

ل الجملة، وهذه الفضالت أو المكمالت للجملة منها:  :أي المكمالت التي ُتكمِّ

فذكر المفاعيل الخمسة:  ؛مجرورات، فبدأ بذكر المنصوباتمنصوبات، ومنها: 

المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له، والمفعول المطلق، 

وهو آخر المنصوبات من  ،وذكر االستثناء، ثم ذكر الحال، واآلن يذكر لنا التمييز

التمييز بحروف  الفضالت، بعد التمييز سنبدأ بالمجرورات، ستجدون أننا نبدأ بعد

 الجر، ثم باإلضافة.

 .«ألفيته»اآلن عرفنا لماذا ذكر ابن مالك التمييز يف هذا الموضع من 

ًرا وتفسيًرا، وُمبيِّنًا وتبيينًا،  التمييز هذا هو المصطلح المشهور، وُيسمى مفسِّ

ومميًزا وتمييًزا، كل هذه االصطالحات يستعملها النحويين، فيقولون يف نحو: 

، أو ُمفسر «خمسون»ـ: تفسيٌر ل«رجاًل » «المسجد خمسون رجاًل  صلى يف»

، والمصطلح «خمسون»ـ، أو ُمبين، أو تبييٌن، أو مميٌز، أو تمييٌز ل«خمسون»ـل

 المشهور الذي استقر عليه النحويون المتأخرون هو مصطلح التمييز.

كالعادة بالتعريف والتمثيل، فقال يف تعريف التمييز   بدأ ابن مالٍك 

  التمثيل له:و

بِاااااينض َنَِاااااَ عْ  ِض بَِمْعنَاااااى ِماااااْن مو  اْ ااااا

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

ا  ااااااااا َوَقِفياااااااازأ بواااااااا    َذِ ااااااااْب أ اْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

ِض بَِمْعنَى ِمْن )فالتعريف كما تلحظون يشتمل على أربعة أوصاف، فقال:   اْ 

بِينض َنََِ عْ   ُيبين إهبام ما قبله. «مِن  »كل اسٍم نكرٍة متضمٍن معنى  ا لالتمييز:ن    (؛مو
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وال يأيت جملًة  ،أن التمييز ال يأيت فعاًل وال حرًفا :أنه اسم، أي :الوصَ األول 

 وال يأيت شبه جملة.

وستأيت  ،وهذا عند الجمهور ،أنه ال يكون معرفةً  :أنه نكرة، أي الوصَ الثاين:

 ف.إشارٌة إلى هذا الخال

، وهذا هو القيد المهم الذي يميزها على كثيٍر «مِن»أنه بمعنى  الوصَ الثالث:

على معنى: عندي  ،«عندي عشرون قلًما»، فقولك: «مِن»من المنصوبات، بمعنى 

ا»عشرون من األقالم، وقولك:  عندي صاٌع من الرب، بل  :أي ،«عندي صاًعا بر 

جهة النفس، أو من حيث النفس، طاب زيٌد من  :أي ،«طاب زيٌد نفًسا»قولك: 

 -كما سبق  -، وهذا القيد ُيخرج الحال؛ ألن الحال «مِن»فالتمييز بمعنى  .وهكذا

 كما قال ابن مالك: ،«يف»يأيت اسًما نكرًة، لكن الحال على معنى 

نَْتِصااااا و  َض َلْةاااااَل ض مو  اْلَحاااااالو َوْصااااا

 

ِو لِااااك َفااااالِ   ْفِهاااا ا َأْ َ اااا و  مو  َذَفااااْ   

جاء خالٌد يف حالة الخوف، فالحال  :أي ،«جاء خالٌد خائًفا» فالحال كقولنا: 

، وهذا تمييٌز واضح بين الحال وبين «يف»، بل هو على معنى «مِن»ليس على معنى 

 التمييز.

أنه ُمبيِّن، مبيٌِّن إلهبام ما قبله، مبيٌِّن إلجمال ما قبله،  الوصَ ال اب  للتمييز:

 ه الفائدة.معنى ذلك: أن التمييز إنما يأيت لهذ

؟ «ُمجمل ،ُمبهم»أنه يأيت بعد ُمبهم، يأيت بعد ُمجمل، ما معنى  لائدة التمييز:

جاءين »كقولنا:  ،شيء يحتمل أكثر من معنى، كأن تتقدمه كلمٌة مبهمة هُ م  د  ق  ت   :يعني

 ،«جاءين عشرون رجاًل »كلمٌة مبهمة مجملة، تحتمل أنواًعا،  «عشرون»ـف «عشرون

كلمة  «جاءين عشرون عالًما» ،جاءين عشرون زائًرا» ،«اجاءين عشرون أستاذً »

مبهمة مجملة تحتمل، كيف ترفع هذا اإلهبام؟ كيف ترفع هذا اإلجمال؟ كيف 
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، «من»ـ، هناك أنواع، النوع المراد ُتميز ب«عشرون»تبين النوع المراد؟ بالتمييز، 

 يأيت التمييز ؛ فلهذا ال«من»ـعشرون من هذا النوع، عشرون من هذا النوع، تميز ب

 إال بعد إهبام أو إجمال.

أ  نتَلِ على نوعك  ، يا ما يتعلق بالتع يَ، ويدأل يف التع يَ يا نأوا 

 التمييز، لالتمييز نوعا :

 .مييزض إلجمال الياط  

 . مييزض إلجمال النسب  

تمييٌز إلهبام الذات، أو تمييٌز إلهبام النسبة، ويقولون: تمييز الذات  :يعني

لنسبة، بالمعنى نفسه، ويقولون: تمييز المفرد وتمييز الجملة، ويقولون: وتمييز ا

التمييز غير الُمحول والتمييز الُمحول، كل ذلك بمعنًى واحد، فالتمييز إما تمييز 

 ذات وإما تمييز نسبة.

 نبدأ بتمييز الياط أو  مييز المف  ، ما الم ا  بتمييز الياط أو  مييز المف  ؟

يرفع إهباًما وقع يف كلمة، هو التمييز الذي يرفع إهباًما، هذا هو التمييز الذي 

، فالتمييز الذي يرفع إهبام كلمٍة مفردة يسمونه ةاإلهبام أين وقع؟ وقع يف كلمة مفرد

تمييز المفرد أو تمييز الذات، وهذا التمييز إنما يقع يف المقادير، ما المراد 

 والم ا ي  أنواع، أربع  أنواع: الكلمات التي تدل على مقدار، :بالمقادير؟ أي

ما دل على مساحة، يريدون بذلك التقدير بالطول،  النوع األول من الم ا ي :

عندي » ،«له شربٌ حريًرا»أي كلمة تدل على تقديٍر بالطول يسمونه مساحة، نحو: 

ا)قوله: بومثل ابن مالك  ،«اشرتيت مياًل أرًضا» ،«اذراٌع قماًش  (، َذِ ْب أ اْرض 

هذا مقدار، لكنه مقداٌر أو تقديٌر للطول، تعرفون الشرب يا إخوان؟ من  «شرب»ـف

طرف اإلهبام إلى طرف الخنصر، ومن طرف اإلهبام إلى طرف السبابة أو المؤشرة 
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 .أو الُمسبحة ُيسمى فِتاًل  

ا: ) وقول ابن مالك ل الهمزة  ،(َذِ ْب أ اْرض  أصله: كشربٍ أرًضا، ثم سهَّ

ما المراد بتسهيل الهمزة؟ أن ُيلقي حركتها على الساكن  وتسهيل الهمزة جائز،

هذه همزٌة مفتوحة، نأخذ فتحتها وُنلقيها على الساكن  «أرًضا»ـقبلها، ثم ُتحذف، ف

نوٌن ساكنة،  - كما تعرفون -، التنوين؛ ألن التنوين «شربٍ»قبلها؟ ما الساكن قبلها؟ 

، نون «شربِن  »، وإنما نقول: «شربٍ»فنُلقي الفتحة على التنوين، إذن ال نقول: 

ماذا ننطق بعد التنوين المفتوح؟  :نحذفها، يعني «أرًضا»مفتوحة، ثم الهمزة همزة 

 .«كشربِ ارًضا»الراء 

التقدير  :وهو التقدير بالوزن، أي ،ما دل على وزن النوع الثاين من الم ا ي :

فهذه أمور ُتقدر  ،«اشرتيت طن ا حديًدا» ،«له كيلو تفاًحا»بالثقل، نحو قولهم: 

مثنى،  «منوين»( َوَمنََوْيِن َعَسال  َوَ ْمَ ابثقلها، ومثال ابن مالك قوله: ) :بوزهنا، أي

ن ى»مفرده:   :أي ،مقداٌر قديم يوزن به، وقيل: بل ُيكال به، يوزن به :، والمنى«م 

، كقطع الحديد التي يوزن هبا اآلن، قطعة على وزن كيلو أو كيلوين، كان يوزن هبا

نى»فسماه ابن مالك  ، لكنه جر؛ ألهنا معطوفة على مجرور «منى منوان»، و«م 

ا َوَمَنَوْينِ ) ا َوَقِفْيزأ بو   ( َوَمنََوْيِن َعَسال  فثنَّاها وجرها، والتمييز هو قوله: ) (َذِ ْب أ اْرض 

تمييٌز آخر أم معطوف؟ معطوف، ال نقول: تمييز آخر،  «تمًرا»تمييز، و «عساًل »

: معطوٌف على «تمًرا»عطف،  ف، تمييز منصوب، والواو حر«عساًل »: التمييز

 التمييز منصوب.

وهو التقدير بالحجم، التقدير  ،ما دل على كيل النوع الثالث من الم ا ي :

ا»بالحجم ُيسمى الكيل، كقولهم:  فالصاع، تعرفون  ،«عندي مد  ذبيًبا» ،«له صاٌع ُبر 

اء؟ يثقلها أم بمساحتها أم بحجمها؟ بحجمها، الصاع؟ الصاع كيف ُتقدر به األشي

يأيت ُقرب ثالثة كيلو، ثم  ،فتضع فيه أرًزا وتضع فيه تمًرا، ثم ُنخرج األرز فنزنه
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ُنخرج التمر فنزنه ال يأيت ثالثة كيلو، هنا التقدير ليس بالوزن وإنما بالحجم، هذا 

َوَقِفيزأ ذلك قوله: )أي بالحجم، ومثال ابن مالك يف  ،ُيسمى الكيل، تقديٌر بالكيل

ا مقداٌر قديم كان ُيكال به، على شكل إناء صغير، لكنه متفق عليه عند  :(، القفيزبو  

 الناس أن هذا مقدار قفيز.

وهو التقدير بالعدد، نحو: )عندي  ،ما دل على عدد النوع ال اب  من الم ا ي :

لم ُيمثل   الكن ابن مأإال  ،وخمسون ريااًل( ،وثالثون دفرتًا ،عشرون قلًما

اللعدد يف البيت، فقال:) ا( هذه مساحة، )َذِ ْب أ اْرض  َوَمنََوْيِن ( هذا كيل، )َوَقِفيزأ بو  

( هذا وزن، ولم ُيمثِّل للعدد، إال أنه نصَّ عليه يف بيٍت سيأيت يف قوله: َعَسال  َوَ ْمَ ا

ْيَ  ِ ل اْلَعَد ) َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت   – إن شاء اهلل -ُيمثل له؟ سنعرف لماذا لم  (،َواْج و

 ؟لماذا لم ُيمثل له ،قريًبا

عشر، كلمة ليست  ازن اثنرالد «عندي درزٌن نعااًل »قولنا مثاًل:  لإ  قال قائل:

بة،  أي المقادير؟ من العدد، لو قلنا مثاًل:  ن  مِ  ،«عندي درزٌن نعااًل »عربية، لكنها ُمعرَّ

 م حجم أم تحتمل األمرين؟ مساحة.مساحة أ «يف السماء قدر راحٍة سحاًبا»

تمييز، والُمميز  :(ڱ) [7الزلزل :] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 مثقال ذرٍة، هذا واضح أنه وزن أم كيل؟ وزن.

تمرة ثم يضعون عليها زبدة؛ ليكون  «على التمرة مثلها زبًدا»تقول العرب: 

 :«على التمرة مثلها زبًدا»طعمها ألذ، 

 خرب. :«م ةتعلى ال»

 أ.مبتد :«مثلها»

ا»  تمييز. :«زبد 

 ما نوع التمييز؟ حجم.
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عندي ضعف » ...وزن، مثل ماذا؟ «عندي ضعف ما عندك ذهًبا»قولك:  

هذا وزن؛ لوجود المضاف  «عندي ضعف ُحليك ذهًبا»هذا عدد،  «دراهمك ذهًبا

إليه، عندي ضعف ما عندك، المضاف إليه هو الذي يبين نوع المقدار، قد يكون 

كون موزوًنا، التأمل يف هذه األمور يوصل الطالب إلى نوع وقد ي ،عدًدا لمعدود

 المقدار.

وهو تمييز الذات أو تمييز المفرد، فإذا سأل  ،فهذا النوع األول من التمييز 

عندي »سائٌل قبل أن ننتقل إلى النوع الثاين فقال: ما الناصب للتمييز يف هذا النوع؟ 

هناك ناصب  :تمييز منصوب، يعني :«رجاًل » ،«اعندي صاٌع بر  » ،«عشرون رجاًل 

نصبه فصار منصوًبا، ما العامل الذي ينصب التمييز هنا، تمييز المفرد أو تمييز 

 الذات؟ 

 المواب ليما قاله ابن مالك: 

ا يونَْص و  َ عْ  َقْد  بَِما َ ْميِيز   َلسَّ

ره، األمر المبهم، يعني عشرون يف قولنا: )عندي عشرون  إذن فناصبه هو ُمفسَّ

ا( وهذا قول ابن مالك:رجاًل   ( وصاع يف قولنا: )اشرتيت صاًعا برَّ

................................... 

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

 ...الطال : 

المبينة،  «مِن»طبًعا تمييز؛ ألنه اسٌم نكرٌة بمعنى  «ألقى كلمًة شعًرا» ال يخ:

ألقى شعًرا، وذكر  :هنا بدل على معنىإقال: ألقى كلمًة من الشعر، يمكن أن يُ 

، إما بدل كل من كل فصار بداًل  «شعًرا»، كلمة تعم النثر والشعر، ثم أتى بـ «كلمةً »

 ،يف األصل الشعر، أو بدل جزء من كل، فإن جعلناه تمييًزا «كلمة»ـإذا كنت تريد ب

يف هذه األشياء، المقادير محصورة  «ألقى كلمًة شعًرا»من أي تمييز الذات يكون؟ 
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إن كنا سنضيف شيًئا نقول: يأيت يف المقدار وغير المقدار، لكن أال يمكن أن نجعل 

 مثل هذا المثال من تمييز النسبة اآليت؟ فإذا شرحناه نطبق عليه.

هو تمييز النسبة، أو تمييز الجملة، وُيسمى التمييز  النوع الثاين من التمييز:

ييز الذي يرفع إهباًما وقع يف نسبة الفعل إلى الفاعل، الُمحول، تمييز النسبة هو التم

 «طاب زيدٌ »كقولهم:  ؛إذن عندك هنا فعٌل وفاعل، ويف نسبة الفعل إلى الفاعل إهبام

نسبت الطيب إلى زيد، طاب زيٌد من أي جهة؟ من أي حيثية؟ طاب زيٌد من جهة 

يٌد من جهة الخلق؟ طاب زيٌد من جهة النسب، طاب زيٌد من جهة الفعل؟ طاب ز

 الملبس؟ طاب زيٌد من جهة النسل؟

إذن فيها إهبام، لكن اإلهبام يف زيد؟ ال، زيد ما فيه إهبام، اإلهبام يف طاب؟  

الطيبة معروفة، الطيبة ضد الخبث، إذن ليس اإلهبام هنا يف كلمٍة مفردة، ال يف زيد 

الفاعل، فتقول:  يف نسبة الفعل إلى (اإلجمال)وإنما اإلهبام  ،«طاب»وال يف الفعل 

طاب زيٌد من هذه  :أي ،«طاب زيٌد نفًسا»أو  «طاب زيٌد خلًقا»أو  ،«طاب زيٌد نسًبا»

، من هذه الجهة، «مِن  »اسٌم نكرة بمعنى  «طاب زيٌد نفًسا»يف  «نفًسا»ـالجهة، إذن ف

ٿ ٹ ) تعالى: نه مبيٌن ورافٌع إلهبام نسبة، ومثله قولهأإال  ،ُمبين إلهبام

اشتعل الرأس، نسبت االشتعال إلى الرأس، االشتعال  :يعني ،[4م يِ:] (ٹ

االشتعال إلى الرأس من أي جهة؟ من أي  تمعروف والرأس معروف، لكن نسب

ا( أو: )اشتعل الرأس  حيثية؟ من جهة الشيب، ال من جهة الهم )اشتعل الرأس هم 

 ناًرا(.

لفعل إلى الفاعل، تمييز نسبة ا ن  ومِ  و نا ننتبه يا نأوا  نلى قةي ، لن ول:

محمد أحسن وجًها وأكثر مااًل »، كقولك: «أفعل التفضيل»ومنه: التمييز بعد 

وأدق منك  ،وأكثر منك مااًل  ،محمد أحسن منك وجًها»أو تقول:  ،«وأغزر علًما

هنا نسبت الحسن إلى محمد،  «محمد أحسن وجًها»وهكذا، فقولنا:  ،«علًما
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س يف الحسن، الحسن معروف ضد القبح، فاإلهبام ليس يف محمد، معروف، ولي 

وإنما اإلهبام وقع يف نسبة الحسن إلى محمد، محمد أحسن منك من أي جهة؟ 

ا؟ فتحدد هذه الجهة أحسن منك وجًها؟ أحسن منك نسًبا؟ أحسن منك خط  

 «مِن»تمييز، اسٌم نكرٌة بمعنى  «وجًها»، إذن «محمد أحسن منك وجًها»بالتمييز، 

 رافٌع لإلهبام. :مبين لإلهبام، أي

 لكن نقول: إنه من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، كيف يكون ذلك؟

 :«محمٌد أحسن وجًها»قولهم: 

من المشتقات، من  - كما نعرف -: اسم تفضيل، واسم التفضيل «أحسن»

ُسن»األسماء المشتقة، مشتقٌة من الفعل  : ى، بمعن«محمٌد أحسن وجًها»، إذن «ح 

ُسن  وجًها إلى هذا  «حُسن»فعل، أين فاعله؟ هو، نسبة الفعل  «حُسن»، محمٌد ح 

من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، وهكذا يف  «أفعل التفضيل»الفاعل، التمييز بعد 

كُثر  :محمٌد كُثر مااًل، يعني :أي ،محمد أكثر مااًل  ،«أكثر منك مااًل »بقية األمثلة: 

 من هذه الجهة.

 ،«منك إخوًة وأحسن منك داًرا وأدق منك فهًما أنا أكثر»أن تقول:  : لك نْ ومِ 

 وهذا كثيٌر يف كالم العرب ويف القرآن ويف السنة.

ا نْ ومِ  يدل على تعجب،  «ما»التمييز بعد  : مييز نسب  الفعل نلى الفاعل أية 

وهما  ،أن التعجب قد يأيت بصيٍغ قياسية ، وتعلمونتعرفون التعجب يا إخوان

 ،«هلل دره شاعًرا»، وقد يأيت بصيٍغ سماعية تقول: «ل بهأفع»و «ما أفعله»صيغتان: 

فإن هذا التمييز من أي  ،يدل على التعجب «ما»ونحو ذلك، فإذا جاء التمييز بعد 

، «أكِرم بزيٍد رجاًل »تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، فقولنا:  ن  نوع من التمييز؟ مِ 

كُرم زيٌد  :هكذا ُيعرب، أي : فاعل، والباء حرف جٍر زائد،«زيدٍ »، : تمييز«رجاًل »
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  .من جهة الرجولة

أكرم بزيٍد »كُرم زيٌد من هذه الجهة، من جهة الرجولة،  :أي ،«أكِرم بزيٍد رجاًل »

 أكرم به من هذه الجهة. :أي ،«أكرم بزيٍد مديًرا» ،«أكرم بزيٍد صاحًبا» ،«أًخا

رم إلى زيد، تمييز لنسبة الك «أكِرم بزيٍد رجاًل »يف  «رجاًل »فواضح اآلن أن 

أجِمل »كقولك:  ؛: فاعل، إذن تمييٌز بنسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا أيًضا كثير«زيد»

 وغير ذلك. ،«هبنٍد فتاًة وأحِسن هبا أخًتا

: التمييز  إن تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل يدخل فيها هذان الموضعان قلنا:

ل ذكر ابن مالٍك دل على تعجب، فه «ما»والتمييز بعد  ،التفضيل «أفعل»بعد 

 ذلك؟ نعم، سيذكر ذلك يف بيتين قادمين يف قوله:

 َواْلَفاِعااااَل اْلَمْعنَااااى اْنِصااااَبْن بِااااَلْلَعاَل 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

َباااااا  ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

اااااا أ َأَبااااااا  َْ  َميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

 إن شاء اهلل.سيأيت شرحهما يف موضعهما  

أي تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، هذا هو الكثير، وقد يأيت   مييز النسب  قلنا:

تمييز النسبة لغير نسبة الفعل إلى الفاعل، بل يأيت لتمييز عالقة الفعل بالمفعول به، 

غرس الفالح »غرسها من الشجر  :أي ،«غرس الفالح األرض شجًرا»كقولك: 

نسبة الفعل إلى  ،، تمييٌز لنسبة الغرس إلى الفالح«شجًرا»التمييز:  ،«األرض شجًرا

؟ نعم، عالقة الغرس «األرض»القة الفعل بالمفعول به أم تمييٌز لع   ،الفاعل

قة الفعل ال  : تمييٌز لع  «شجًرا»باألرض أهنا من جهة التشجير، من جهة األشجار، 

  «.األرض»الغرس بالمفعول به 

فجرناها من  :يعني ،[12ال م :] (چ چ چ) تعالى: قوله ومن  لك

جهة الزالزل، فقد ُتفجر  ن  جهة الرباكين، فجرناها مِ  ن  جهة العيون، فجرناها مِ 
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جهة  ن  مِ  :يعني ،(چ)األرض من أكثر من صورة، كيف ُفجرت األرض؟ قال:  

 تمييٌز لنسبة التفجير إلى اهلل :(چ) ،[12ال م :] (چ چ چ)العيون، 

قة الفعل التفجير بالمفعول به ال  أم تمييٌز لبيان ع   ،، نسبة الفعل إلى الفاعل

 األرض؟ 

تمييز » :لماذا تقول مع الفاعل الطال : وذلَِ  لك -قد ي ول  ال ض منتبه 

قول: ت، تنسب الفعل إلى الفاعل، ومع المفعول به ال «نسبة الفعل إلى الفاعل

 ؟«فعول بهقول: عالقة الفعل بالمتنسبة الفعل إلى المفعول به، وإنما »

ألن الفعل دائًما إنما ُينسب إلى فاعله، الفعل ال ُينسب إال إلى  والمواب:

فاعله؛ فلهذا ُيقال يف تعريف الفاعل: هو الفعل الذي ُينسب إليه الفعل، الفعل 

ما أالذي تنسبه إلى شيء، هذا الشيء هو فاعله؛ ألن الفعل ال ُينسب إال إلى فاعله، 

فعل والمفعول به، قد تكون بين الفعل والمفعول فيه قد تكون بين الفالعالقة 

وهذا المفعول له، قد يكون  ،ظرف الزمان والمكان، قد تكون بين الفعل وسببه

القة بين الفعل واالسم الدال كون ع  تعالقة بين الفعل والمفعول معه، قد  هناك

  .هذا الحال ،على الهيئة

ما عالقة هذا  ؛إليه يف كل درسالفعل قد يكون له عالقات كثيرة، وهذا نشير 

المنصوب بالفعل؟ قد يكون بياًنا لسبب، قد يكون بياًنا لمكان، قد يكون بياًنا 

لزمان، قد يكون بياًنا لمن ُفعل الفعل معه، أما الفاعل ال، الفاعل هو من ُينسب إليه 

 الفعل.

يز تمييز النسبة التمييز المنقول، أو التمي يبعض النحويين ُيسم ملحوظ :

ل من الفاعل وهذا هو  ل من الفاعل أو من المفعول به، التمييز الُمحوَّ الُمحوَّ

  .األكثر، أو من المفعول به وهذا قليل، وأمثلة ذلك اتضحت مما قبل
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ل من الفاعل حوَّ األصل يف المعنى:  ،«طاب زيٌد نفًسا»كقولنا:  ؛لالتمييز المو

طاب »هي التي طابت، فإذا قلت: طابت نفُس زيٍد، إذن فالنفس يف المعنى فاعل، 

ل من  «نفًسا»فعل وفاعل، « زيدٌ  هذا تمييز، تمييٌز يبين الفاعل الحقيقي؛ ألنه ُمحوَّ

: تمييز «وجًها» «محمٌد أحسن وجًها وأكثر مااًل من زيد»وكذلك لو قلت:  .الفاعل

ل من الفاعل أم من المفعول به؟ من الفاعل؛ ألن األصل يف المعنى: محمدٌ   ُمحوَّ

لت الفاعل، قلبت الفاعل إلى تمييز، قلت:  محمٌد أحسن »حُسن وجهه، ثم حوَّ

 .«وجًها

ل من المفعول به حوَّ  ،«غرسُت األرض شجًرا»ففي قولنا:  وأما التمييز المو

 ،[12ال م :] (چ چ چ) األصل يف المعنى: غرست شجر األرض،

ل المفعول به إلى تمييز. :أي  فجرنا عيون األرض، ثم ُحوِّ

ل:  لحوظ ض أأ  :م بعض المتأخرين يزيد على ما سميناه بالتمييز الُمحوَّ

ل ل من المبتدأ، نحن قلنا: التمييز الُمحوَّ ل من الفاعل ؛التمييز الُمحوَّ  ،إما أن ُيحوَّ

ل من المفعول به، بعض المتأخرين يزيد نوًعا ثالًثا ويقول: التمييز  وإما أن ُيحوَّ

ل من المبتدأ، ويجعل محمٌد »التفضيل، نحو:  «أفعل»منه التمييز بعد  الُمحوَّ

، ما أصله قبل التحويل؟ يقول هؤالء: وجه محمٍد «وجًها»التمييز:  «أحسن وجًها

األصل: مال محمٍد أكثر من مالك، إذن حولوا  ،«محمٌد أكثر منك مااًل »أحسن، 

لنحويين التمييز فجعلوه يف األصل يف المعنى مبتدأ، وقد ذكرنا أن نحو ذلك عند ا

ل من الفاعل؛ ألن التمييز يف الحقيقة هو من هذا الفاعل الذي  هو من التمييز الُمحوَّ

رناه بعد الفعل بعد المشتق.  قدَّ

وهنا ُيبادر طالٌب فيسأل ويقول: ما الناصب  ،التمييز ن  النوع الثاين مِ  ن  انتهينا مِ 

النوع األول قلنا:  للتمييز يف هذا النوع؟ قد عرفنا الناصب له يف النوع األول،

الناصب له هو المبهم، كلمة مبهمة، لكن يف تمييز النسبة ليس هناك كلمٌة مبهمة، 
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طاب »نحو:  ،وإنما هناك نسبٌة مبهمة، فما الناصب للتمييز يف هذا النوع من التمييز 

أم الفاعل  ،«طاب»: تمييز منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل «نفًسا» «زيٌد نفًسا

 ه النسبة المبهمة؟؟ أم هذ«زيدٌ »

ناصب تمييز النسبة هو الفعل المتقدم، الفعل نفسه هو الذي يرفع  المواب:

طاب زيٌد »وهو الذي ينصب التمييز هنا،  ،وهو الذي ينصب المفعول به ،الفاعل

 «محمد أحسن وجًها»، وهكذا يف قولنا: «طاب»: تمييٌز منصوٌب بـ «نفًسا» «نفًسا

، «حُسن»من الفعل  ؛ ألنه مشتق  «أحسن»ن ناصبه؟ : تمييٌز منصوب، أي«وجًها»

 .«غرسُت »: تمييز، أين ناصبه؟ «شجًرا» «غرست األرض شجًرا»

إذا جعلناه  «ألقى محمٌد كلمًة شعًرا» :بعد  لك يمَن أ  نعو  نلى مثال األخ

أي: ألقى كلمًة من الشعر، فهنا  ،فال إشكال يف ذلك، وإذا جعلناه تمييًزا ،بداًل 

عن التمييز الُمحول عن  :أي ،نجعله من تمييز عالقة الفعل بالمفعول به يمكن أن

ليس لتمييز نسبة اإللقاء إلى  «شعًرا»المفعول به، على معنى: ألقى شعًرا؛ ألن 

أهنا من جهة  :القة اإللقاء بالكلمةالفاعل، وإنما لبيان نسبة اإللقاء إلى الكلمة، ع  

 الشعر ال من جهة النثر.

بِينض ل نعود إلى قول ابن مالك: )قبل أن ُنكم ِض بَِمْعنَى ِمْن مو  : مبتدأ.«اسمٌ »، (اْ 

: شبه جملة، جار ومجرور، ما إعراب شبه الجملة هنا؟ الخرب: ُينصب «بمعنى مِن  »

 تمييًزا

بِينض َنََِ عْ ) ِض بَِمْعنَى ِمْن مو ا( ما باله؟ )اْ  ( الخرب: ُينصب تمييًزا، يونَْص و َ ْميِيز 

 لكن:

ِض »  مبتدأ. :«ا 

 صفة نعت. :«بمعنى ِمنْ »
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 صفٌة ثانية. :«مبينض »

 صفٌة ثالثة. :«عنَ »

ا»  .اهذه جملة فعلية وقعت خربً :«يونص   مييز 

 هذا إعراٌب واضح.

بالجر،  «مبينٍ »، «هاسٌم بمعنى مِن  مبيٍن نكر»: «األلفية»جاء يف بعض نسخ 

من أسماء  «مِن  »الُمبينة، و ، بمعنى مِن«مِن  »فتكون نعًتا صفًة، ولكن لماذا؟ لـ

يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث، الكلمة إذا  ؛الكلمات إذا أردت لفظها

 ؟«جلس»عرب لي أ ،«جلس زيدٌ »أردت لفظها تقول مثاًل: 

 : فعٌل ماٍض.«جلس»تقول: 

: فعٌل ماٍض، «جلس»هنا تريد لفظها أو تريد معناها؟ تريد لفظها،  «جلس»

ر، فإذا أردت  «جلس»جميلٌة، ُتؤنث، أو تقول:  تقول: جلس كلمةٌ  فعٌل ماٍض، ُتذكِّ

جلس »الجلوس،  :، تقصد المعنى«جلس زيدٌ »ليس معناها: ومن الكلمة لفظها 

 «محمد»ـاسم مفعوٍل، تريد ب «محمدٌ »، محمٌد هو الفاعل، لكن لو قلت: «محمدٌ 

فاعل، فلك أن  «محمدٌ »هنا معناها أم لفظها؟ تريد لفظها، تقول: اسم مفعوٍل، 

 ُتذكرها ولك أن ُتؤنثها.

ن ا؟ نوعاانتهينا يا إخوان من الكالم على نوعي التمييز، وقلنا: التمييز كم نوعً 

؟ ستة أنواع؛ ألن تمييز الذات أربعة أنواع: ما دل على اإجمااًل، وتفصياًل كم نوعً 

ول به، مساحة، وزن، وكيل، وعدد، ثم التمييز الُمحول عن الفاعل وعن المفع

 ،وقلنا: بعضهم زاد التمييز الُمحول عن المبتدأ، إذن فأنواع التمييز: نوعان إجمااًل 

 وستٌة تفصياًل.

حكم جر التمييز باإلضافة؛ ألنه قال يف   ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك
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 البيت األول عن التمييز: 

بِاااااينض َنَِاااااَ عْ  ِض بَِمْعنَاااااى ِماااااْن مو  اْ ااااا

 

ا بَِماااااا َقااااا  نَْصااااا و َ ْميِياااااز  اااااَ عْ يو  ْد َلسَّ

هذا االسم الذي ُيبين يلزم النصب دائًما؟ هذا األصل فيه، لكن قد يخرج عن  

؛ فلذلك سيذكر اآلن «مِن  »النصب إلى الجر، إلى الجر باإلضافة، أو إلى الجر بـ 

فقال يف بيان حكم جر التمييز  ،«مِن  »ثم يذكر بعد ذلك الجر بـ  ،الجر باإلضافة

 باإلضافة، قال: 

رع نَ اَوبَ   ْعاااااااَد ِ ل َوِشاااااااْبِهَها اجااااااا و

 

اااااااَيا  ِِ اااااااد  ِفنَْطااااااا أ   َأَضاااااااْفَتَها َذمو

ََ َوَجَبااااا   َواْلنَّْصاااا و َبْعااااَد َمااااا أِضااااي

 

 نْ  َذاااااَ  ِمْثااااَل ِمااااْلء األَْرِر َ َ َبااااا 

هذه، يشير هبا إلى األمثلة المذكورة  :: اسم إشارة يعني«ذي»( َوَبْعَد ِ لقوله: ) 

 : يف البيت الثاين يف قوله

ا ااااااااا َوَقِفياااااااازأ بواااااااا    َذِ ااااااااْب أ اْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

وهذه األمثلة الثالثة كانت أمثلًة على ما دلَّ على مساحة، نقول: الممسوحات،  

وما دل على كيل، مكيالت، وما دل على وزن، موزونات، التمييز إذا كان لمساحٍة 

 ،بشرط أال يكون هذا الُمبهم مضاًفا ؛ةجاز لك أن تجره باإلضاف ؛أو كيٍل أو وزنٍ 

ا» ،«عندي شربُ أرضٍ »جاز لك:  «اعندي شرٌب أرًض »فإذا قلت:   ،«عندي قفيٌز بر 

عندي » ،«عندي منوى عسٍل وتمرٍ » ،«عندي منواِن عساًل وتمًرا» ،«عندي قفيُز ُبر  »

 ،«حديدٍ  اشرتيُت طنَّ » ،«اشرتيت طن ا حديًدا» ،«عندي صاُع زبيٍب » ،«صاٌع زبيًبا

أن تجره باإلضافة،  ؛لك يف هذه الثالثة: ما دل على مساحٍة أو كيٍل أو موزون

  .لم تجز اإلضافة ووجب النصب ؛فإن كان مضاًفا ،بشرط أال يكون مضاًفا

يدل على مساحة، ولكن هذا  «شرب» «عندي شربُ يٍد أرًضا»لو قلت: مثال: 

يجب فيها النصب وال يجوز  «أرًضا»ه، مضاٌف إلي «يدٍ »، «شرب يدٍ »الُمبهم ُأضيف، 

، أضاف «قدر راحةٍ » «ما يف السماء قدر راحٍة سحاًبا»هنا الجر، وكذلك قولهم: 
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 النصب. «سحاًبا»القدر إلى راحٍة؛ فلهذا وجب يف 

َياومثال ابن مالك يف ذلك قوله: ) ِِ د  ِفنَْط أ  عندي ُمدُّ »كأن تقول مثاًل:  ،(مو

 -كما يقولون، والصاع  ،ا ُيساوي ملء كفي الرجل المعتدل، الُمد: م«حنطٍة غذاءً 

: «غذاءً »، : مضاٌف إليه«حنطةٍ »، : مضاف«ُمدُّ »أربعة أمداد، يقول:  - كما تعرفون

 تمييز يجب نصبه.

ََ  َما َبْعَد  َواْلنَّْص و ) نص على ذلك على وجوب النصب يف قوله: (، َوَجَبا أِضي

ې ى ) : يشير إلى قوله ،(َ َ َبا ْررِ األَ  ِمْلء ِمْثَل  َذا َ  ن ْ مثاله: )

هذا المقدار  (ائ ەئ) [91آل عم ا :] (ى ائ ائ ەئ ەئ

ُأضيفت إلى  (ائ)تمييز يجب نصبه؛ ألن كلمة  :(ەئ)أو تقدير بالحجم، 

( فهنا يجب تخفيف َ َ َبا األَْررِ  ِمْلء ِمْثَل  َذا َ  ن ْ األرض، أما مثال ابن مالك: )

 فنا المراد بالتخفيف.الهمزة؛ لكي يستقيم الوزن، وعر

 متى جيوز جر التمييز باإلضافة؟ 

 «ذي»وشبهها كما يقول ابن مالك، ما المقصود بـ  «ذي»إذا جاءت بعد 

ليست المقادير كلها، الممسوحات والمكيالت  ؟المذكورة يف البيت السابق

يف باب  تفصيله العدد يأيتتمييز والموزونات، ماذا بقي من المقادير؟ العدد، 

أحد »وقد ُينصب من  ،«عندي خمسُة رجالٍ »عدد، قد ُيجر يف األعداد المفردة ال

 ،(تسعة وتسعون نعجة) ،[4يو َ:] (ى ائ ائ) «عشر إلى تسعٍة وتسعين

عندي خمسة » يف ، ال تقل«من»فيه تفصيل، وال ُيجر بـ  «عندي عشرون رجاًل »

، «ن الرجالخمسٌة م»ولها بالمعنى أقد تُ  ،«عندي خمسٌة من رجال» «:رجالٍ 

تأولها  ،«عندي خمسة عشر من رجلٍ »ال تقل:  ،«عندي خمسة عشر رجاًل »

أن تمييز العدد فيه تفصيل؛ فلهذا ما ذكره  :بالمعنى: خمسة عشر من الرجال، أي
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هنا، كيف نجى نفسه من تمييز العدد؟ أنه لم ُيمثل للعدد يف البيت السابق؛ فلهذا  

يجوز فيها  ؛نعم هذه األشياء الثالثة التي مثَّل لها ،(اَوَبْعَد ِ ل َوِشْبِههَ صح كالمه )

 الجر باإلضافة، أما العدد ففيه تفصيل.

التفضيل، فإن بادر  «أفعل»حكم التمييز بعد   بعد ذلك ذكر ابن مالك

؟ قلت: التمييز ُينصب وربما ُيجر باإلضافة، «مِن  »أحدكم وقال: وأين جر التمييز بـ

؟ نقول: سيأيت يف بيٍت بعيد، «مِن  »، أين الجر بـ«مِن  »ر بـهذا تحدثنا عنه، وقد ُيج

ْيَ  ِ ل اْلَعَد سيأيت بعد بيتين يف قوله: ) َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت  لكن قبل ذلك  ،(َواْج و

م ذلك البيت ) ْر سيذكر لنا ابن مالك بيتين يف مسألتين مختلفتين، فلو أنه قدَّ َواْج و

ْيَ  ِ ل َِ ( إلى هذا الموضع لكان أفضل؛ لكي ترتابط المسألة، اْلَعَد  بِِمْن نِْ  ِشْئَت 

 لكن سنسير على ترتيب األلفية.

التفضيل، وهذا  «أفعل»حكم التمييز بعد   بعد ذلك ذكر ابن مالك

الذي أشرنا إليه من قبل، التمييز قد يأيت بعد أفعل التفضيل، ولكن ما حكمه؟ 

 : الُينصب أم ُيجر؟ ننظر ماذا قال إمامنا، ق

 َواْلَفاِعااااَل اْلَمْعنَااااى اْنِصااااَبْن بِااااَلْلَعاَل 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون يف المعنى فاعاًل، وقد يكون يف  

أنا  :أي ،«أنا أحسُن منك وجًها»المعنى غير فاعل، قد يكون يف المعنى فاعاًل نحو: 

َأْنَت َأْعَلى كُثر مالي، ومثال ابن مالك: ) :أي ،«ا أكثر منك مااًل أن»حُسن وجهي، 

التفضيل يف المعنى  «أفعل»أنت عال منزلك، التمييز الذي جاء بعد  :أي ،(َمنِْزَ  

 بَِلْلَعاَل  اْنِصَبنْ  اْلَمْعنَى َواْلَفاِعَل )فاعل، وحكمه وجوب النصب، وهذا قوله: 

ال   َفةل فإن كان التمييز بعد  .كان بمعنى الفاعل كهذه األمثلةإذا  ؛انصبه وجوًبا (،مو

هل  «طالٍب  ىأنت أحسُن رجٍل وأذك»نحو:  ،التفضيل ليس بمعنى الفاعل «أفعل»

؟ إذن «امرأةٍ »ـوال ل «هند»ـالجمال ل «هنٌد أجمُل امرأةٍ »رجل فاعل للُحسن؟ ال، 
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حكمه الجر  التفضيل ليس فاعاًل يف المعنى، ما حكمه؟ «أفعل»خذ الواقع بعد 

ونحو ذلك، فهذا المراد بقول  ،«زيٌد أحسن رجٍل وأقوى رجلٍ »باإلضافة، فتقول: 

 . ابن مالك

أنت أحسن »التفضيل يف المعنى غير فاعل، كقولك: « أفعل»فإن جاء ما بعد 

، فما حكم «أنت أحسُن الناس»، وكان اسم التفضيل مضاًفا، كقولك: «رجلٍ 

أنت »كان أفعل التفضيل مضاًفا فإن تمييزه ينتصب،  ؟ ينتصب، إذا«رجاًل »التمييز 

 ، وهكذا.«هنٌد أفضل النساء وجًها»، «أحسن الناس رجاًل 

حكم التمييز بعد ما يدل على تعجب، وهذا أشرنا  ثم ذكر ابن مالٍك 

إليه مِن  قبُل؛ أن التمييز قد يقع بعد ما يدل على تعجب، وهو معدوٌد من التمييز 

ل عن الف  : اعل، فقال الُمحوَّ

َباااااا ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

اااااا أ َأَبااااااا  َْ  َميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

وقد كان نِعم األب، يقول: إذا وقع  ◙يريد: بأبي بكٍر الصديق األكرب  

التمييز بعد ما يدل على تعجب وأطلق التعجب، أي: سواٌء كان التعجب بصيغٍة 

أكِرم »، وكقولك: «ما أحسن زيًدا رجاًل »، كقولك: «ل بهأفعِ »و« ما أفعله»قياسية: 

، «أحسن بمحمٍد معلًما»، وكقولك: «أكرم بأبي بكٍر أًبا»، وكمثاله: «بزيٍد رجاًل 

، هذا التمييز وقع بعد التعجب الحادث بصيغٍة «ما أحسن زيًدا جاًرا»وكقولك: 

ٌغ كثيرة، أي: صيغة قياسية، أو كان التمييز بعد تعجٍب بصيغٍة سماعية، وهذه صي

، ثم هات تمييًزا بعد «هلل دره»، أو «هلل درك»تدل على التعجب، كقولهم مثاًل: 

، «هلل درك صاحًبا»، «هلل درك عالًما»، «هلل درك فارًسا»من أين هي؟ « هلل درك»ذلك، 

، «حسبك بزيٍد صاحًبا»، «حسبك بزيٍد رجاًل »تمييز، وكقولهم: « هلل درك جاًرا»

، هذه صيٌغ تدل على التعجب، «كفى بزيٍد صاحًبا»، «كفى بزيٍد عالًما»وكقولهم: 

فالمنتصب بعدها ينتصب على التمييز، وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك، كما 
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 رأيتم يف البيت:  

َباااااا ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

 ..................َميلااااااااااااااااااااااااااااازْ  

وهذا هو الذي يختاره أكثر أعرب المنصوب بعده على التمييز،  يعنك: 

 المتأخرين من النحويين، وهو الموافق للمعنى.

إن المنصوب بعد التعجب إن كان جامًدا فهو تمييز،  وقال بعض النحويين:

، وإن كان هذا المنصوب بعد التعجب «حسُبك به جاًرا»، «هلل دره رجاًل »كقولك: 

ا فهو حال، كقولك:   كفى به صاحًبا.»، أو «دره عالًما هلل»، أو «هلل دره فارًسا»مشتق 

 

¹ 
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 الدرس السادس واخلمسون
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة اإلثنين الثالث 

حدى وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي، من شهر ذي القعدة، من سنة إ

شرح ألفية »الدرس السادس والخمسين من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

 عليه رحمة اهلل.-« ابن مالك

كنا بدأنا بالكالم على باب التمييز، وشرحنا ما  -يا إخوان-يف الدرس الماضي 

وبقي لنا بيتان، وهما البيتان تيسر من أبيات هذا الباب، بل شرحنا أكثر أبياته 

 األخيران، نقرؤهما، ثم نشرحهما وُنعقب على ذلك بما تيسر من شرٍح وتمرينات.

 : قال 

ْيااَ  ِ ل اْلَعااَد  َِ ْر بِِمااْن نِْ  ِشااْئَت   َواْجاا و

 

َفاااْد   اااا  و  َواْلَفاِعاااِل اْلَمْعنَاااى َذطِاااْ  َنْفس 

ْطَلَ ااااااا  ْم مو  َوَعاِمااااااَل اْلتَّْميِيااااااِز َقاااااادل

 

اااابَِ اَوالْ   ا  و  َنااااْزر 
َِ و اْلتَّْصاااا ِي  ِفْعاااالو  و

؛ ألنه ذكر يف أول «من»على حكم جر التمييز بـ يف البيت األول تكلم  

ا يونَْص و بيت أن التمييز ُينصب، فقال: ) َ عْ  َقْد  بَِما َ ْميِيز  (، فاألصل يف التمييز أنه َلسَّ

يف اإلعراب « تمييز» يأيت منصوًبا، وهذا هو إعرابه الصناعي، يعني: ال ُيقال:

الصناعي، إال إذا كان منصوًبا، إال أنه يف الكالم يجوز أن ُيجر باإلضافة، وهذا سبق 
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، وهذا أول الكالم على جره «من»شرحه يف الدرس السابق، ويجوز أن ُيجر بـ 

يقول: إن التمييز بجميع أنواعه التي  ، فظاهر البيت أن ابن مالك «من»بـ

، إال هذين النوعين اللذين نص عليهما يف «من»أن ُيجر بـ ذكرناها من قبل يجوز

ْيَ  ِ ل اْلَعَد هذا البيت، وهما: تمييز العدد فقال: ) ل عن َِ ( والتمييز الُمحوَّ

 (.اْلَمْعنَى َواْلَفاِعلِ الفاعل، وهذا قوله: )

مييًزا وذلك أنا ذكرنا مِن  قبل أن التمييز إما أن يأيت تمييًزا لمفرد، وإما أن يأيت ت 

لنسبة لجملة، والتمييز الذي يأيت لمفرد قد يكون لمساحة، أو كيل، أو وزن، أو 

اًل  اًل عن الفاعل، وقد يأيت ُمحوَّ عدد، وتمييز النسبة وُيقال: الجملة، قد يأيت ُمحوَّ

، «من»عن المفعول به، فهو يقول: كل هذه األنواع من التمييز يجوز أن ُتجر بـ

ا»مثاًل:  فتقول يف تمييز المفرد « عندي صاٌع من ُبر  »بالنصب، أو: « عندي صاًعا بر 

 بالجر، فاإلعراب الصناعي نقول: 

 حرف جر. «:من»

 ، وعالمة جره الكسرة.«من»اسم مجروٌر بـ «:ب   »

 تمييٌز مجرور وعالمة جره الكسرة. و  ي ال يف اإلع اب الصناعك:

عندي »فتنصب، وتقول: « ًشاعندي ذراٌع قما»وكذلك تقول يف المساحة مثاًل: 

 فتجر.« ذراٌع من قماشٍ 

: ، «عندي كيلو تفاًحا»، أو «عندي منوان عساًل » وذيلك يف الوز ،   ول مثال 

 «.عندي كيلو من تفاٍح »، أو «عندي منوان من عسلٍ »، فتقول: «من»ولك أن تجر بـ

أن تنصبه، بقي العدد يف تمييز المفرد، قلنا: هذا استثناه ابن مالك، يعني: يجب 

جاءين »لفًظا، فتقول: « من»، وال يجوز أن تجر بـ«جاءين عشرون رجاًل »فتقول: 

 «. عشرون من رجلٍ 
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 أليس المعنى: عندي عشرون من الرجال؟ لإ  قلت:

هنا من حيث المعنى ال « من»هنا، أو تقديم « من»نعم، ولكن الجر بـ المواب:

تجعل التمييز كما هو بال تغيير؛  من حيث اللفظ، والكالم هنا على أنك تستطيع أن

من »، أو: «رجاًل »من حيث اللفظ، فتقول: « من»فإما أن تنصبه وإما أن تجره بـ

 ، هذا المراد هبذه المسألة. «رجلٍ 

، فهذا الذي قررناه يف أول التمييز عندما قلنا: «من»أما كون المعنى هنا على 

، وهذا الذي ُيفرقه عن الحال، «نم»، فكل التمييز بمعنى «من»التمييز: اسٌم بمعنى 

، كما سبق شرحه، لكن الذي نتكلم عليه «من»، والتمييز بمعنى «يف»فالحال بمعنى 

 «.من»لفًظا، يعني: بال تغيير سوى زيادة « من»اآلن هو جره بـ

وأما تمييز النسبة أو الجملة فهو: إما أن يكون محواًل عن فاعل، كقولنا: 

كما نص ابن -، فهذه «تفقأ عمٌرو شحًما»، «الرأس شيًبا اشتعل»، «طاب زيٌد نفًسا»

طاب زيٌد من »، بل ُتنصب، يعني: ال تكون: «من»ال يجوز أن ُتجر بـ -مالك

 «. نفسٍ 

 أليس المعنى: طاب زيٌد من جهة النفس؟  لإ  قلت:

 هذا تقديٌر من حيث المعنى، ال من حيث اللفظ. ن ول:

، وقوله: «غرست األرض شجًرا»وأما الُمحول عن المفعول، كقولك: 

، استثناه ابن مالك؟ ما استثناه، إذن يجوز أن [12ال م :] (چ چ چ)

غرست األرض »لفًظا. هذا ظاهر كالمه، فعلى ذلك يجوز أن تقول: « من»ُيجر بـ

 (چ چ چ)، ولك أن تقول: «غرست األرض من شجرٍ »، و«شجًرا

 «.ض من عيونٍ فجرنا األر»، ولك أن تقول يف الكالم: [12ال م :]

هذا ظاهر البيت، وهو مذهب لبعض النحويين، وخالف بعضهم كابن هشاٍم 
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  من»يف الُمحول عن المفعول به، فجعله مما ال ُيجر بـ.» 

 «.من»أنه ال مانع من جره بـ -واهلل أعلم-والذي يظهر 

وبعد أن انتهينا من هذه المسألة نكون قد ذكرنا: متى يأيت التمييز منصوًبا، 

، فدعونا «من»ى يأيت التمييز مجروًرا باإلضافة، ومتى يأيت التمييز مجروًرا بـومت

 نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض.

  كما سبق: التمييز عموًما ستة أنواع: -فنقول 

 إما مساحة، أو وزن، أو كيل، أو عدد.  مييز الياط:

 إما ُمحول عن الفاعل أو المفعول به.  مييز النسب :

المقادير سوى العدد، يعني: التمييز من الوزن والكيل والمساحة، هذه أما 

الثالثة يجوز يف تمييزها أن ُينصب، هذا هو األصل، ويجوز يف تمييزها الجر 

، إذن يجوز «من»باإلضافة؟ نعم، هذا قررناه مِن  قبل، وهنا قررنا أنه يجوز جرها بـ

ومن الوزن، يجوز يف تمييزها أن يف هذه الثالثة التمييز من المساحة ومن الكيل 

 تنصبه، وأن تجره باإلضافة، وأن تجره بمن.

وأما الُمحول عن المفعول به فيجوز يف تمييزه النصب، ويجوز يف تمييزه الجر 

 على رأي ابن مالك.« من»بـ

بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدد، المحول عن الفاعل يجوز يف تمييزه 

زه الجر باإلضافة؟ ال، وهل يجوز يف تمييزه الجر النصب، وهل يجوز يف تميي

 ؟ ال، ليس فيه إال النصب.«من»بـ

وتمييز العدد فيه تفصيل، يأتينا يف باب العدد، فتمييزه قد يجب فيه النصب، 

، وقد يجب فيه الجر «رأيت خمسة عشر رجاًل »، «جاءين عشرون رجاًل »مثل: 

، ففيه تفصيل يأيت يف باب «ة رجالٍ جاءين خمس»باإلضافة ويف األعداد المفردة؛ كـ
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 العدد، فهذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 ...الطال :

، «من»يقول: المحول عن المفعول به ذكرنا فيه قولين: أن ُيجر بـ ال يخ:

، األصل يف ذلك السماع، هل ورد فيه «من»والقول الثاين: أنه ال يجوز أن ُيجر بـ

رد فيه سماع، فعادوا حينئٍذ إلى القياس، السماع أم لم يرد فيه سماع؟ وهو لم ي

البيانية؛ ألن « من»فاختلفت فيه األنظار، فبعضهم قال: إن المفعول به ال ُيجر بـ

البيانية، فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به، « من»المقدمة يف التمييز هي « من»

ن  أجا« من»فحملوه قياًسا على أن المفعول به ال ُيجر بـ « من»ز جره بـالبيانية، وم 

قال: إن المفعول به ليس كالفاعل، الفاعل عمدة، والعمدة ال ُيخرج من أحكامه؛ 

البيانية، قد ُيجر « من»؛ ألن الفاعل ال ُيجر تمييزه بـ«من»فلهذا ال ُيجر تمييزه بـ

« من»، هذه «ما جاءين أحد»، أي: «ما جاءين من أحد»الزائدة، كما يف قولنا: « من»بـ

« باب حروف الجر» -إن شاء اهلل-ت بيانية، تأتينا يف الباب القادم الزائدة، ليس

 «.مِن»معاين 

هو من الفضالت، وبعضهم يجعله يف منزلة بين  أما المفعول به، ل الوا: 

العمدة والفضلة، لكنه ليس بعمدة قطًعا، باب الفضالت األصل فيه التوسع كما يف 

لهذا القاعدة النحوية المشهورة الظروف وشبه الجملة، األصل فيها التوسع؛ ف

تقول: إن العرب يتوسعون يف الظروف وأشباه الجمل؛ ألهنا فضالت؛ فلهذا قالوا: 

هي أدخل يف باب الفضالت منها يف باب الفاعل الذي هو من العمد، فأجازوا أن 

 «.من»ُيجر بـ

حتمل  ألوجه النف ، قلنا: ألن  هو أقرب؛« من»وكونه ُيجر بـ المسلل  قيا ي  ومو

غرست األرض من »، أو «غرست األرض شجًرا»هذا ال يمتنع يف الكالم، فتقول: 

 ، هذا ال يمتنع يف الكالم.«شجرٍ 



 

 
e 

g h 

f  130 
 شرح ألفية ابن مالك

ثم إهنم تكلموا بعد ذلك على أيهما أفصح وأكثر، نقول: أيهما أكثر؟ بعض أن  

جوزنا يف بعضها ثالثة أوجه، وبعضها وجهين من حيث التجويُز العام، لكن أيهما 

أو الجر باإلضافة؟ يف ذلك تفصيل ال « من» الكالم؟ الناصب أو الجر بـاألكثر يف

 يسعه هذا الشرح.

 «.من»هذا ما يتعلق هبذه المسألة، وهي جر التمييز بـ

ننتقل بعد ذلك إلى البيت اآلخر، وفيه تكلم ابن مالٍك على مسألة أخرى من 

أنه يأيت متأخًرا كبقية  مسائل التمييز، وهي: حكم تقديم التمييز، األصل يف التمييز

الفضالت، تأيت العمد يف أول الجملة، ثم الفضالت، هذا األصل يف الكالم، فتقول 

ضرب محمٌد »، «جاء محمٌد الكريم»، تقول: «جاء محمٌد راكًضا»يف الحال: 

، فاألصل فيه التأخير، فهل «جاءين عشرون رجاًل »، ثم تقول يف التمييز: «زيًدا

 ل ابن مالك: يجوز أن يتقدم؟ فقا

ْطَلَ ااااااا ْم مو  َوَعاِمااااااَل التَّْميِيااااااِز َقاااااادل

 

اااابَِ ا  ا  و و اْلتَّْصاااا ِيَ َنااااْزر   َواْلِفْعاااالو  و

إذن فما حكم تقديم التمييز على عامله؟ أي: على ناصبه، ونحن ذكرنا يف  

الدرس الماضي ناصب التمييز، وفرقنا يف بيان الناصب بين تمييز المفرد وبين 

سبة، فالناصب يف تمييز المفرد تمييز الذات هو الُمميز، يعني: تمييز الجملة الن

، وناصبه «رجاًل »التمييز « جاءين عشرون رجاًل »المبهم الذي قبل التمييز، فقولك: 

 «.عشرون»

وأما الناصب يف تمييز النسبة، سواٌء كان محواًل عن فاعل، أو محواًل عن 

تمييز، ناصبه الفعل «: نفًسا» «طاب زيٌد نفًسا»مفعول به هو: الفعل المذكور، 

تمييز، ناصبه هو الفعل  :(چ) [12ال م :] (چ چ چ)، «طاب»

، فالتمييز هو «طابت نفُس زيد»؛ ألن أصل الكالم يف المثال األول: «فجرنا»



 

 
e 

g h 

f  131 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

الفاعل يف المعنى، ويف الثاين: فجرنا عيون  األرض، فالعيون وإن تحولت إلى 

 عول به الذي وقع عليه الفعل.تمييز، إال أهنا يف المعنى هي المف

أما يف النوع األول من التمييز، وهو تمييز النسبة؛ فإن التمييز ال يتقدم على 

جاءين رجاًل »، وال يجوز بحال: «جاءين عشرون رجاًل »عامله اتفاًقا، فتقول: 

، وتقول: «اشرتيت قلًما ثالثين»، وال تقول: «اشرتيت ثالثين قلًما»، «عشرون

اعندي صاٌع ب» ا صاعٌ »، وال تقول: «ر   «.عندي بر 

  ...الطال :

ال، هذه من الذات، نأخذ المفرد النوع األول، النوع األول: التمييز يف  ال يخ:

النوع األول وهو تمييز المفرد، هذا ال يجوز فيه أن يتقدم التمييز على عامله 

 )ناصبه(؛ كاألمثلة السابقة.

النسبة الجملة، فننظر إلى الفعل، إلى العامل،  أما التمييز يف النوع الثاين، تمييز

إلى الناصب، هذا الفعل هل هو فعٌل جامد أم فعٌل متصرف؟ فإن كان فعاًل جامًدا 

التفضيل، فإن فعل التفضيل من « أفعل»فإن التمييز ال يجوز أن يتقدم عليه، كما يف 

ز، وناصبه هو تميي«: جاًرا»، «ما أحسن زيًدا جاًرا»األفعال الجامدة، فتقول: 

ما جاًرا »، أو «جاًرا ما أحسن زيًدا»، فال يجوز أن تقول: «أحسن»التفضيل « أفعل»

 ال يجوز أن تقدم التمييز على ناصبه.« أحسن زيًدا

وإن كان العامل الفعل متصرًفا، فوقع هنا الخالف بين النحويين، فجمهور 

أيًضا هنا على الفعل البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز 

، وتقول: «نفًسا طاب زيدٌ »، وال يجوز: «طاب زيٌد نفًسا»المتصرف، فتقول: 

، هذا هو مذهب سيبويه «ذرًعا ضقُت بزيد»، وال يجوز: «ضقُت ذرًعا بزيد»

وجمهور البصريين، وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كابن هشام وابن مالٍك هنا 
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بَِ اَوالْ ، إذ قال: )«األلفية»يف   ا  و و التَّْص ِيَ َنْزر  (، فجعله نزًرا، والنزر يعني: ِفْعلو  و

 النادر.

والمذهب الثاين: جواز التقديم على الفعل المتصرف، وهذا مذهب الكسائي 

إمام الكوفيين والمازين من البصريين وتلميذه الُمربِّد، فعلى ذلك يجوز أن تقول: 

، واحتجوا لذلك «ذرًعا ضقُت بك»و ،«ناًرا اشتعل الرأس»و« نفًسا طاب زيدٌ »

 بشواهد، منها قول الشاعر: 

 أ همااااا  ليلاااااى باااااالع اق فبيبهاااااا

 

ااااا بااااالف اق  طياااا    ومااااا ذااااا  نفس 

ا بالف اق  طي »فقال:    ، واألصل: وما كانت تطيب نفًسا.«وما ذا  نفس 

 وقال اآلخر: 

 ضااايعتو فزماااك يف نبعاااا ل األماااال

 

 ومااا ارعوياات وشاايب ا رأ ااك اشااتعال 

 «.اشتعل»على « شيًبا»قدم ف 

 وقال اآلخر: 

ااااا أضاااايق بةااااارعأ   ولساااات ن ا  رع 

 

 و  ياااائ أ عناااد التعسااا  مااان يسااا  

 أي: لست أضيق ذرًعا. 

 وقال اآلخر: 

ناااااااى اااااااا  طيااااااا  بنيااااااال المو  أنفس 

 

 و اعاااااك المناااااو  يناااااا ل جهاااااارا 

ا  طي »فقال:    ، أي: أتطيب نفًسا.«أنفس 

« شرح عمدة الالفظ وعدة الحافظ»مه ووافقهم ابن مالك يف كتاٍب آخر له اس

فقال: وبقولهم أقول؛ قياًسا على سائر الفضالت، فإن سألت بعد ذلك عن سبب 

 ذلك الخالف.
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 ...الطال :

 بالفراق بالعراق، األولى، الثانية: بالفراق. ال يخ:

 السبب يف ذلك أهنم متفقون.

لتمييز هنا ال يتقدم على أما بالنسبة إلى تمييز الذات، تمييز المفرد، فقلنا: هذا ا

عندي »العامل اتفاًقا؛ ألن العامل جامد، والجامد عمله ضعيف، فإذا قلت: 

ا»جامد، « عشرون»، فالعامل «عشرون رجاًل  ، هذا «صاع»، العامل «عندي صاٌع بر 

ا، االسم المشتق يعني: اسم الفاعل  اسم جامد، اسم جامد يعني: ليس اسًما مشتق 

فة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، هذه األسماء واسم المفعول والص

، هذه أسماء جامدة، «عشرون»و« صاع»المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما 

واالسم الجامد عمله ضعيف، والعامل الضعيف ال يعمل إال يف الذي بعده، وال 

كالم على يستطيع أن يعمل يف الذي قبله؛ كعادة الضعفاء ال يعملون إال إذا جاء ال

أصله، إذا جاء األمور على أصلها عملت، هل تستطيع أن تتصرف؟ تعمل يف الذي 

قبلها والذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ ال، هذا للعامل القوي. أما 

 العامل الضعيف فإنه ال يعمل إال إذا جاء الكالم على أصله، هذه فائدة يف العوامل.

إما أن يكون العامل فعاًل جامًدا أو فعاًل متصرًفا،  وكذلك يف تمييز النسبة، قلنا:

فإن كان فعاًل جامًدا ال يتقدم التمييز للعلل السابقة، وهو أن الفعل الجامد فعٌل 

ضعيف، ال يعمل إال إذا جاء الكالم على قياسه، يعني: جاء التمييز متأخًرا، أما 

 من حيث السماع.الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخالف؛ مِن  حيث القياس و

فكلهم متفقون على أنه جاء نذٌر يسيٌر على التقديم،  أما من فيث السماع

يعني: هذه الشواهد المذكورة يعرفها أهل المذهب األول المانعون للتقديم، أو 

يعرفون بعضها، لكنهم يقولون: هذا نذر يسير، ال ُيقاس عليه الكالم، أغلب 
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خير، ومعروف أن مذهب البصريين وجمهور الكالم، جادة الكالم جاءت على التأ 

النحويين أهنم ال يقفون على القليل، فضاًل عن النذر النادر؛ ألن الكالم عندهم أن 

اللغة ليست كالشريعة، الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد لإلباحة أو االستحباب 

التعود، أو المنع، هذه شريعة، لكن اللغة أمر سماعي، واألمور السماعية تقوم على 

تقوم على اللسان، هل اللسان اعتاد هذا األمر؟ لسان العرب اعتاد هذا األمر؟ هل 

هذا جادة يف الكالم؟ إذا جاء يف الكالم، يعني: عشرة آالف شاهد كلها على طريقة 

واحدة، ثم جاءين خمسة شواهد على طريقة أخرى، وسألتك عن كالم العرب: 

 كيف يكون يف هذه المسألة؟

يجب أن تقول: كالم العرب على هذه الشواهد  لع ب ي ولو :جما ي  ا

الكثيرة، مع اعرتافنا هبذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفًة للكثير، نقول: هذه 

الشواهد ال ُيقاس عليها، ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهد، يعني: يحرتمون 

ى القليل والكثير، هذا القليل، لكن ال يقيسون عليه، وبعض الكوفيين يقيسون عل

فهؤالء يقيسون على الكثير ال إشكال يف ذلك، ويقيسون على القليل، هذا جائٌز 

كثير وهذا جائٌز قليل، ال إشكال عندهم يف ذلك، وإن كان جماهير النحويين قديًما 

وحديًثا ال يوافقوهنم على ذلك، فهذا منهج الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز 

 ف، قال: ورد. انتهينا. يجوز هذا ويجوز هذا.على فعل المتصر

المازين، وهو مِن  كبار البصريين، والُمربد وهو خاتمة  من المموزين:

البصريين، ما أجازوا لهذا األمر؛ ألهنم ال يقفون على القليل، وإنما أجازوا المسألة 

ت من ناحية القياس، فيقولون: الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل يف الفضال

متقدمًة أو متأخرة، ومذكوًرا أو محذوًفا، هذا صحيح، الفعل المتصرف القوي، 

، هذه تفعل يف المفعول به «جاء ودخل وضرب»األفعال المتصرفة المعتادة، مثل: 

، أو محذوًفا، أقول لك: من «زيًدا أكرمت»، أو متقدًما: «أكرمُت زيًدا»متأخًرا: 
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زيًدا، وكذلك يف بقية الفضالت نقول: ، يعني: أكرمُت «زيًدا»أكرمت؟ تقول: 

« غًدا سأسافر»، أو: «سأسافر»ظرف زمان، نصبه الفعل «: غًدا»، «سأسافر غًدا»

فقدمت الظرف، الظرف متقدم، ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر؛ ألنه فعل 

متصرف قوي يعمل متقدًما ومتأخًرا، ظاهًرا ومحذوًفا، قالوا: والتمييز فضلة، إذن 

لى بقية الفضالت، وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته عندما قال نقيس ع

، قال: وبقولهم أقول؛ قياًسا على «شرح عمدة الالفظ وعدة الحافظ»يف كتابه: 

 سائر الفضالت.

 هذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 ...الطال :

 أصول النحو هذا علم كامل. ال يخ:

 ...الطال :

كن خارج الدرس، أما يف الدرس فإن هذه األصول تأيت هذا قد يكون ل ال يخ:

حسب مناسباهتا، وإال تحتاج إلى أكثر من درس، هذه كتب كبيرة مجلدات يف 

، للسيوطي، كبير؛ ألن «االقرتاح يف أصول النحو وجدله»أصول النحو، مثل: 

ا من أصول الفقه، تختلف يف التطبيق، أصول الفقه ُتطبق  أصول النحو قريبة جد 

على األحكام الفقهية، وأصول النحو ُتطبق على كالم العرب، فعندهم السماع 

وعندهم القياس، والسماع هو كل سماٍع فصيح من قرآٍن كريم، ما ثبت أنه قرآن، 

، أو من كالم العرب الُمحتج هبم، والقياس بأحكامه ملسو هيلع هللا ىلصأو من كالم النبي 

ة مشرتكة، والقياس بعلله المختلفة المعروفة، ال بد مِن  مقيس ومقيس عليه وعل

المختلفة كثيرة، وهناك عدم النظير وهناك االستحسان، وهناك يف األحكام 

 األصول نريد هبا النحو.
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 ...الطال : 

ال يقرأ فيه ويعود  -غالًبا–أصول النحو لم ُيخدم كثيًرا يف النحو؛ ألنه  ال يخ:

تب المبتدئين مثل: إليه إال طالب النحو أو الطالب المتخصصون؛ فلهذا ليس يف ك

طيب، له « االقرتاح»، «االقرتاح»، الكتب فيه قليلة معدودة، أشهرها: «اآلجرومية»

االقرتاح يف أصول النحو »نفسه، « االقرتاح»شروح طويلة، لكن إن عدت إلى 

، هذا شرح حديث «اإلصباح يف شرح االقرتاح»، للسيوطي، غالًبا ُيطبع مع «وجدله

ا، شرح مختصر ألست اذنا محمود فجال، لكن قد تجد طبعات قديمة جد 

ا ليس فيه غموض حتى تصل إلى « االقرتاح» وحده، تقرؤوا فيه، الكالم واضح جد 

القياس، القياس هو الذي قد يكون فيه أمور، مع أين ال أحرص كثيًرا على الدخول 

يف  يف مثل هذه التفاصيل؛ ألن الشرح ليس شرًحا دقيًقا، الشرح هذا شرح للكبار،

شرح صغير ومتوسط وكبير، ثم بعد ذلك الشرح البسيط يأيت الشروح الكبيرة التي 

 ُتذكر فيه العلل والخالفات واألدلة والرتجيح.

 نا   -عليه رفم  اهلل  عالى-بعد أ  انتهينا من ش ح ذالم اإلمام ابن مالك 

 ملحوظاط يحسن أ  نيذ  ا يف  يا الباب، لمن  يع الملحوظاط: 

أن التمييز قد يأيت مؤسًسا وقد يأيت مؤكًدا، وهذه  األولى: الملحوظ 

المصطلحات ذكرناها من قبل وشرحناها، قد يأيت مؤسًسا، يعني: يأيت بمعنى 

تعرف التمييز؟ « أكلُت عشرين»جديد، ال يعرف إال من لفظ التمييز، فتقول مثاًل: 

معنى جديد هذا تمييز مؤسس، يعني: يأيت ب« تفاحةً »ما تعرف، حتى أنطق: 

تمييز مؤسس وال « تفاحةً »، «أكلت من التفاح عشرين تفاحةً »ُمؤسس، فإن قلت: 

 مؤكد؟ مؤكد.

، أما الذي «مؤسس»هذه القاعدة: أن الذي ال ُيفهم إال من اللفظ، هذا معنى 

 ُيفهم من قبل اللفظ ثم يأيت اللفظ مؤكًدا له، هذا ُيسمى ُمؤكًدا.
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ۀ ): ، ومن ذلك قوله «الثون يوًماأيام الشهر ث»ومن ذلك أن تقول: 

؛ ألنه قال: «شهًرا»واضح أهنا  [36التوب :] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .(ۀ ہ)

وسبق أن ذكرنا يف الحال مثل هذه المسألة، فقلنا: إن الحال أيًضا يأيت مؤسًسا 

ما تعرف أنه خائف إال من « جاء خالٌد خائًفا»ويأيت مؤكًدا، ويأيت مؤسًسا يف قولك: 

 [19النمل:] (ڻ ڻ)، وقد يأيت الحال مؤكًدا، كقولك: «ئًفاخا»قولك: 

ىث )، أي: ضاحًكا، هذه حال مؤكدة، يف قوله تعالى: «تبسم»تبسم باكًيا؟ 

أي: أرسلناك حالة كونك رسواًل، هذه حال مؤكدة، ، [79النساء:] (يث حجمج

وكذلك النعت كما سيأيت، الصفة تأيت مؤكدة وتأيت مؤسسة، تأيت مؤسسة هذا 

، ومؤكدة يعني صفة، لكن ُتفهم مما قبلها، «جاءين خالٌد الكريم»ل، فتقول: األص

 ، وهكذا.«جاءين من الكرماء خالٌد الكريم»مثل: 

هذه معاين مطردة يف اللغة، الكلمة قد تأيت بمعنى مؤسس وقد تأيت بمعنى 

 مؤكد.

أن التمييز يجوز أن ُيحذف إذا دل عليه دليل،  و نا  ملحوظ ض أأ   و ك:

هو يف ذلك داخٌل يف القاعدة العامة للحذف، وهو أن كل ما كان معلوًما جاز و

عندما  [30المدث :] (ڎ ڎ ڈ): حذفه. ومن األمثلة على ذلك قوله 

ڎ )أي: النار،  ،(ڎ ڎ ڈ)تكلم عن خزنة النار وأهنم عليها، ثم قال: 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)ماذا؟ ملًكا، وقال تعالى:  (ڈ

 لوا فيها وقدروا التمييز، أين التمييز؟ محذوف...تأم [65]األنفال: 

 «.منهم»التمييز  الطال :
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 تمييز؟ التمييز ال يكون إال اسًما منصوًبا.« منهم» ال يخ: 

رجاًل؛ فلهذا حذف التنوين؛ ألنه  [65األنفال:] (ڎ ڎ ڈ ڈ)

 يعني: يغلبوا مائتي رجٍل من الكفار. ،(ژ ڑ) معلوم،

لقنطار من مقادير الوزن، ا [20النساء:] (پ پ پ)قال: 

، فما «أعطيتك جراًما»، أو «أعطيتك صاًعا»، أو «أعطيتك كياًل »يعني: كقولك: 

والتقدير  -واهلل أعلم-؟ كيل ماذا؟ التمييز غير مذكور، اآلية «أعطيتك كياًل »معنى: 

كما يذكره الكثير: وآتيتم إحداهن قنطاًرا ذهًبا، واحتجت هبذه اآلية المرأة على 

 إن صحت هذه القصة.عمر، 

سورة »قال يف  [179]األع اَ:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): وقال 

أين التمييز  ،(ڤ ڤ ڤڦ)، يعني: الكفار، (ٹ ڤ)«: األعراف

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ) ، كما صرح يف اآلية األخرى«سبياًل »المحذوف؟ 

أضل من أي ناحية؟ قد ُيفهم أضل عقاًل، أضل هنًجا، أضل  [44الف قا :] (ٺ

 سبياًل.

سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد الذات، فهو أربعة أنواع  حوظ ض أأ  :مل

من المقادير، وإما أن يكون للجملة للنسبة، وهو نوعان: ُمحول عن الفاعل، 

وُمحول عن المفعول به، وذكرنا يف الدرس الماضي خالًفا يف الُمحول عن المبتدأ، 

الب الشائع يف التمييز، لكن قد يأيت يف فنقول: هذا هو الغالب يف التمييز، هذا هو الغ

التمييز أمثلة ال يجعلها بعض النحويين من ذلك، يعني: ليس من تمييز الذات 

ل، ومن ذلك قولك:  ه فارًسا»وليس من التمييز الُمحوَّ  «: هلل درُّ

 خرب مقدم شبه جملة.«: هلل»
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 مبتدأ مؤخر.«: دره»

هلل »ييز أو حال؟ رجحنا أنه تمييز، تمييز، وقيل: حال، ورجحنا أنه تم«: فارًسا»

، هلل دره من هذه «يف»وليس المعنى على « مِن»؛ ألن المعنى على «دره فارًسا

هلل »، «هلل دره فارًسا»الجهة، من هذه الحيثية، هلل دره من جهة الفروسية، إذن تقول: 

يثية، وليس ، يعني: هلل دره من هذه الناحية، من هذه الح«هلل دره عالًما»، «دره جاًرا

، يعني: هلل دره يف هذه الحالة حالة كونه فارًسا، هذا المعنى «هلل دره فارًسا»المعنى: 

 المتبادر. 

 ...الطال :

ربما أنت تعني ذلك، المتكلم الُمحدث، لكن الكالم على مثل هذه  ال يخ:

، هل يعنون به معنى الحال، أم «هلل دره فارًسا»األمثلة التي وردت عن العرب: 

هلل دره »عنون: هلل دره من هذه الناحية، من هذه الحيثية، من حيث كونه فارًسا، ي

، يعني: هلل دره حالة كونه جاًرا، هذا أسلوب مطرد، بما أنه مطرد ال بد أن تأيت «جاًرا

 له بإعراب يطرد معه. 

تقول: حال، هذا جامد، « رجاًل »هلل دره رجاًل، »، «هلل دره جاًرا»فإن قيل: 

  دره من حيث رجولته، هذا الذي يتبين من أمثلة العرب.يعني: هلل

 قد يأيت متكلم ويقول: ال، أنا أعني الحال، هذا له حكم خاص.

 ...الطال :

، هذا جامد، معنى ذلك: أن هذا األسلوب «هلل دره رجاًل »ال، نقول:  ال يخ:

مع أن المعنى واحد، « فارًسا»، مثل: «رجاًل »مطرد، بما أنه مطرد؛ إذن فمعنى 

جامد، لكن عندما كان األسلوب مطرًدا، « رجاًل »مشتق يف األصل و« فارًسا»

فمعنى ذلك أن المعنى واحد مطرد، ال بد أن تجعل المعنى واحًدا، وأن تجعل 
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إعرابه واحًدا، بما أن الجوامد تأيت فيه فمعنى ذلك أن الكالم على معنى الجوامد  

د، والجوامد هو باب التمييز، بخالف أو على معنى المشتقات؟ على معنى الجوام

هلل دره »، هذا جامد، «هلل دره جاًرا»الحال األصل فيه أنه للمشتقات، وكذلك 

 هذا جامد أم مشتق؟ مشتق.« فارًسا

مثاًل األصل فيها أهنا مشتقة، ثم « فارس»كلمة   نا مسلل  أف  أ   نتبهوا لها:

العمل؛ فلهذا ُيسمى الفارس ُنقلت من االشتقاق وُجعلت اسًما لمن يعمل هذا 

الذي يسوق الخيل ويركبها ويعرفها ُيسمى فارًسا وهو على الفرس، وهو يف 

أنا »الخيمة، وهو نائم، أليس كذلك؟ أما االسم المشتق يدل على الفعل تقول: 

، يعني: أركض، طيب واآلن راكض؟ ال، لست راكًضا، فالمشتق من معنى «راكٌض 

عل، فإذا كان معناه معنى الفعل، نقول: هذا اسٌم مشتق الفعل؛ ألنه مأخوذ من الف

وبقي على اشتقاقه، على داللته على الفعل، لكن قد ُينقل من األسماء المشتقة 

ا له مسمى كأن أسمي نفسي  فتكون أسماًء، قد تكون أعالًما، يعني: اسًما خاص 

ق حينئٍذ أم فارًسا، لو سميت نفسي فارًسا، أو سميت ولدي فارًسا، هذا اسم مشت

جامد؟ جامد؛ ألنه صار علًما، هذا علم جامد؛ ألنه ال يفرس يف العام وإنما مجرد 

اسم عليه، فإذا قلنا: الفارس هو الذي يعرف الخيل ويركبها، سواٌء يفرسها يركبها 

 أم ال، صار اسًما عليه.

، يف األصل اسم فاعل، متى يكون باقًيا على أصل اشتقاقه؟ «طالب»مثل:  

ا؟ إذا كان يطلب، الذي يطلب هو طالٌب، لكن ُنقل بعد على  أصل كونه اسًما مشتق 

ذلك وصار اسًما للتلميذ، تالمذة المدارس، سواٌء كان يطلب العلم، أو كان نائًما 

يف بيته، أو كان يف اإلجازة، أو كان ال يريد أن يطلب العلم، نقول: هذا طالب ال 

ا، ليس يطلب العلم «البهذا ط»يريد أن يطلب العلم، قولهم:  ، ليس اسًما مشتق 

وإنما صار اسًما، اسًما لمن يأيت إلى المدرسة، ُيسمى طالًبا، سواٌء يطلب العلم أو 
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، ليس اسًما مشتًقا، وإنما صارت اسًما «هلل دره فارًسا»ال يطلب العلم، فعلى ذلك: 

جاء محمٌد » ، يعني: يركض،«جامد محمٌد راكًضا»ال يدل على االشتقاق، بخالف 

 ، يعني: يخاف، هذا نعم مشتق.«خائًفا

عندي خاتٌم » ومن التمييز اليل   يدأل  حت األنواع الساب  ، نحو قولهِ:

ا، وعباءٌة حريًرا عندي »، فإذا قلت: «فضًة، ونافذٌة حديًدا، وباٌب ساًجا، ودبٌة خز 

دار وليس من ؟ تمييز، التمييز هنا ليس من مق«ساًجا»، ما إعراب «باٌب ساًجا

المحول؛ ألنه ليس من نسبة أو من جملة، وإنما هو تمييز ذات، تمييز الباب، قال 

ما كان فرع التمييز، يعني: هو من أنواع الذات، «: أوضح المسالك»ابن هشام يف 

قال: من أنواع تمييز الذات: ما كان فرًعا من التمييز؛ ألن الباب فرٌع من الساج، 

 ديث، يعني: مأخوذة منه.والنافذة فرٌع من الح

خاتٌم فضًة، »هذه األمثلة األخيرة، وهي ما كان المميز فرع التمييز، كما يف 

، أعربوا المنصوب هنا تمييًزا، وقال بعضهم: بل هو «ونافذٌة حديًدا، وباٌب ساًجا

حال، فيجعلوهنا من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق، وهذا القول يف الحقيقة 

المعنى وال الصناعة، بل الذي يتبادر من حيث المعنى، وهو  ضعيف، ال يدعمه

المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز؛ ألنه يأخذ أحكام التمييز ويتفق مع معناه، 

، ولك أن تجره باإلضافة: «باٌب ساًجا»يجوز أن تنصبه: « هذا باٌب ساًجا»فقولك: 

، فهو سائٌر على «ساٍج هذا باٌب من «: »من»، ولك أن تجره بـ«هذا باب ساٍج »

، «يف»وليس على « باٌب من ساٍج »، «من»طريقة التمييز، والمعنى ال شك قائٌم على 

 باٌب يف هذه الحالة، ولكنه قوٌل قيل.

، ا ملحوظ ض أأ   أش نا نليها من قبلو ووعدنا أننا سنفصل الكالم  و نا  أية 

 التعريف اشرتطنا يف فيها قلياًل، وهي الكالم على حكم تنكير التمييز، فنحن يف

 التمييز: أن يكون نكرة، كما نص ابن مالك على ذلك يف البيت: 
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ِض   بِينض  ِمنْ  بَِمْعنَى اْ   َنََِ عْ  مو

وقد اختلف النحويون يف اشرتاط التنكير يف التمييز؛ فاشرتطه البصريون 

وتبعهم على ذلك الجمهور، وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة، واحتجوا على ذلك يف 

 اهد  مسموعٍة، منها قول الشاعر: شو

 رأيتااااك لمااااا أ  ع لاااات وجو نااااا

 

صااد ط و باات الاانف  يااا قااي  عاان  

 عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و

 

 ، أي: وطبت نفًسا.«وطبت النفس»فقال: 

قالوا:  [130الب  ة:] (ژ ڑ ڑ کک)واحتجوا أيًضا بنحو قوله تعالى: 

 المعنى: إال من سفه نفًسا.

وطبت »ب التمييز. وأما البيت: أما الجمهور فهم ُيخرجون اآلية على غير با

زائدة؛ تخريًجا للمسموع، وأنه نادٌر ال ُيقاس « أل»، فيخرجونه على أن «النفس

عليه، مع اتفاقهم كلهم على أن أغلب المسموع جاء على التنكير، وأن التعريف لم 

« النفس»يأِت إال يف شواهد أندر من النادر، منها هذا البيت، البيت واضح أن 

، أي: طبت نفًسا. وأما اآلية فلها تخريجات أخرى سائغة «وطبت النفس»تمييز، 

على غير التمييز، فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور؛ أن 

 التمييز اشرتطوا فيه التنكير.

أختم هبا الكالم على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب  وآأ  ملحوظ 

بين البابين، نذكر فيها األمور التي يجتمع فيها الحال؛ بأن نقوم بموازنٍة سريعة 

 التمييز والحال، واألمور التي يختلف فيها التمييز عن الحال.

  ننهما يمتمعا  يف أمس  أمور، التمييز والحال:يقول النحويون: 

 .ذونهما منصوبين 

 .  ذونهما َلةل 
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 .ذونهما نَ  ين 

 .مميئهما ا مين 

 .ذونهما رالعين لإلبهام 

السابقة واضحة، وكوهنما رافعين لإلهبام؛ التمييز يرفع إهبام الذات األربعة 

 والنسبة، والحال ترفع إهبام الهيئة والحالة.

ويْتلفا  يف أمور،  نيذ  منها أمس  أمور، ن  ا تحة  ِ شيئ ا منها قالوا: 

 ا ذ وع: 

 .ا، واألصل يف التمييز أن يكون جامًدا  األصل يف الحال أن يكون مشتق 

 يف»، والحال على معنى «مِن  »ييز على معنى التم.» 

  أن التمييز يأيت مبينًا للذوات والنسب، والحال يأيت مميًزا للهيئات

 واألحوال.

  التمييز ال يأيت إال اسًما، والحال يأيت اسًما وجملًة وشبه جملة، فالتمييز

الرجل جاء »، وجملًة فعلية: «جاء الرجل راكًضا»كما سبق، والحال يأيت اسًما 

جاء الرجل »، وشبه جملة: «جاء الرجل وهو راكض»، وجملًة اسمية: «يركض

 ، شبه الجملة جاءت بعد معرفة فهي حال.«على السيارة

  ،أيًضا من الفروق قالوا: إن الحال قد تتعدد، تأيت بحالين، بثالثة أحوال

، فذكرت «جاء الرجل راكًضا خائًفا»والتمييز ال يتعدد، فيمكن أن تقول يف الحال: 

حاٌل ثانية، والتمييز ال يمكن أن يتعدد، ال « خائًفا»حاٌل أولى، « راكًضا»له حالين، 

جاءين عشرون رجاًل »، وإنما يجب أن تعطف «جاءين عشرون رجاًل امرأةً »تقل: 

، لو قلنا: )جاءين عشرون رجاًل صالًحا( صالًحا صفة للتمييز، ليس تمييًزا «وامرأةً 
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 آخر. 

  ذكرناه يف تقديم التمييز على عامله، فالتمييز ال يتقدم على من الفروق ما

عامله، حتى العامل المتصرف ال يتقدم التمييز عليه عند الجمهور، والحال يجوز 

جاء راكًضا »، أو «جاء الرجل راكًضا»أن يتقدم على عامله المتصرف، فتقول: 

 «.الرجل

ب التمييز، بعد أن بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على با

 انتهينا من الكالم عليه، وهلل الحمد.

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ): قال 

 .(ڦڄ)التمييز  [4يو َ:]

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)

تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبة،  ،(مئ)أين التمييز؟  [109الَهَ:]

لكن معين، ومثل هذا أيًضا مقدار، لكنه هذا مقدار، « صاع»ولو جئنا بصاٍع تمًرا، 

 نسبي، قد يتغير من المثل، األمر الذي يماثله، إذن هذا ذات، المدد معروف.

 ،(ڍ)التمييز:  [114األنعام:] (ک ک گ گ): قال 

 (ڍ)ذات أم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ ذات، رفعت إهباًما، فما هو هذا اإلهبام؟ 

، الغير مبهم، هذه كلمة مبهمة، عكس المثل، رفعت إهبام أي كلمة... هذا من الغير

تمييز، ميزت هذا « رجاًل « »جاءين مثلك رجاًل »، أو «أريد مثلك رجاًل »تقول: 

أيًضا تمييز، ويدخلونه يف تمييز المقادير، من « جاءين غيرك رجاًل »المثل المبهم، 

 المقادير النسبية.

 ...الطال :



 

 
e 

g h 

f  145 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 مبهمة.نعم، تمييز ذات من غير، هذه ذات  ال يخ:

ما إعراب  [7ِال :] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): قال 

ُبوا فيها النظر، قد تكون تمييًزا، أو يجوز أكثر من إعراب فيها،  ؟(ۈ) لِّ ق 

 تمييز، من أي أنواع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبة، محول عن الفاعل أو المفعول؟

ُمحول عن الفاعل، يعني: وسعت  [7ِال :] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 ذا تمييز محول عن الفاعل.رحمتك كل شيء، ه

 هذا الظاهر فيه، ويحتمل أن يكون حااًل، فيحتاج إلى تأويل.

حال محول عن المفعول به،  :(ۀ) [28المن:] (يث حج مج جح)

 أي: أحصى عدد كل شيء.

كل  ،(ۉ)أين التمييز؟  [84النساء:] (ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

الماضي،  فهو تمييز. هذه القاعدة درسناها يف الدرس« أفعل»اسم منصوب بعد 

مئ )ومثله:  ،[34الَهَ:] (ىئ يئ جب حب خب مب)ومثله قوله تعالى: 

 .[50المائدة:] (ىئ يئ جب حب

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): وقوله  

التفضيل، « أفعل»تمييز، من أي التمييز؟ بعد  ؟(ڃ)، ما إعراب [46الَهَ:]

تفضيل، كلمة « أفعل»هذا أفعل تفضيل؟ ليست  ،(ں)التفضيل؟ « أفعل»أين 

محمٌد خيٌر من »، تقول: «أخير»أفعل تفضيل؟ سماعي، ما أصله؟  هل هي (ں)

، «شر»، وكذلك «أخير»، واألصل «محمٌد أفضل من زيد»، كما تقول: «زيد

، أي: أشر، إال أن هاتين «محمٌد شر  من زيد»، إذا أردت التفضيل، «أشر»األصل: 

يًفا، فجاءت الكلمتين؛ لكثرة استعمالهما عند العرب حذفوا منهما الهمزة تخف



 

 
e 

g h 

f  146 
 شرح ألفية ابن مالك

 اسم تفضيل، فنُصب على التمييز. (ں)بعد  (ڃ) 

إذا أردت هبما معنى الخير ومعنى الشر، تقول: « شر»و« خير»بخالف كلمتي 

، «فعل»هنا اسم حينئٍذ، اسم على وزن « هذا شر  عظيمٌ »وتقول: « هذا خيٌر من اهلل»

 تفضيل ُحذفت منهما الهمزة.« أفعل»، وليس «خيٌر، شر  »

أي:  ،(مت) [14اإل  اء:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ): قال 

ے ۓ ۓ )تمييز أم حال؟  ؟(مت)محاسًبا مراقًبا واهلل أعلم، ما إعراب 

درسنا يف الدرس الماضي أن من التمييز ما يأيت  ،[14اإل  اء:] (ڭ ڭ

، هنا األظهر «كفى بزيدٍ »، «كفى باهلل»منتصًبا بعد ما يدل على تعجب، ومن ذلك: 

فعيل، هذا « حسيب»مشتق أم غير مشتق؟  (مت)، مع أن أنه تمييز وليس حااًل 

، «كفى باهلل حسيًبا»مشتق، ولكنه يف حكم الجامد؛ ألنه أسلوٌب مطرد، تقول: 

« كفى بزيٍد جاًرا رجاًل »، «كفى بزيٍد رجاًل »، «كفى بزيٍد زمياًل »، «كفى بزيٍد صاحًبا»

ن المعنى على معنى مطرد، تأيت فيه الجوامد وتأيت فيه المشتقات، معنى ذلك: أ

 الجوامد؛ فلهذا األقرب فيه أنه تمييز.

أطول من الوقت الباقي، فنجعل بقية  -فيما يبدو-كنت حضرت فائدًة لكنها 

 الوقت لألسئلة، إن كان هناك أسئلة.

 ...الطال :

، «سفه محمد»الزم، تقول: « سفه»الذي يدخل يف هذا اإلعراب أن  ال يخ:

دًيا يف األصل، لكن من التخريجات التي قيلت: إن أي: صار سفيًها، وليس متع

؛ كنحو: « سفه» إال من باع »، «إال من أهلك نفسه»، «أهلك»ضمن معنى فعٍل متعد 

 ؛ فلهذا صح فيه التعدية، ويف اآلية تخريجات أخرى أيًضا.«نفسه

 واهلل أعلِ، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 بع واخلمسونالدرس السا
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد:أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة اإلثنين العاشر من شهر ذي القعدة، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة وألف 

، «جامع الراجحي»نعقد يف هذا الجامع  جرة المصطفى من ه

شرح ألفية »بحي الجزيرة، بمدينة الرياض الدرس السابع والخمسين من دروس 

 ، عليه رحمة اهلل.«ابن مالك

أن يجعل هذا الدرس نافًعا مفيًدا يف الدنيا واآلخرة لُملقيه   نسأل اهلل

 وسامعه، إنه على كل شيٍء قدير.

 -إن شاء اهلل-لدرس الماضي من الكالم على باب التمييز، والليلة انتهينا يف ا

 نبدأ بالباب التالي الجديد وهو: 

 باب حروف اجلر
 وع  ين بيت ا،  ذ  يف  ع دع ابن مالك « باب ف وَ الم »

يف وافدأ

ا يمَن أ  نلْصها يف أربع  أمور:    يع األبياط أمور 
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  :  حروف الجر، أي: ألفاظها. أو  

   تقسيمها بحسب ما تختص به. ا:ثاني 

 :معانيها واستعماالهتا. ثالث ا 

 :ا  تكلم على حذفها. وأأي  

إذن فتكلم على أربعة أمور: على ذكر حروف الجر، وتقسيمها بحسب ما 

 تختص به، وذكر معانيها واستعماالهتا، وذكر أخيًرا حذفها.

 يف أول هذا الباب فقال:  نبدأ بعد ذلك بما قاله

ََ اْلَم ل َوْ َك ِمْن نَلاى َ ا َ .364 و  فو و

 

 َفتَّااى َأاااَل َفاَشااا َعااَدا لِااك َعااْن َعَلااى 

مو َذااْك َواوض َوَ ااا.365  بَّ الااالَّ نْاايو رو ااْي مو  مو

 

َو َواْلَبااااااا َوَلَعاااااالَّ َوَمَتااااااى  ااااااا ََ  َواْل

هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجر، وعدهتا يف هذين البيتين عشرون حرًفا،  

إن -ذكر أن حروف الجر عشرون حرًفا، وسنشير « لفيةاأل»يف  فابن مالك

إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين يف عدها من  -شاء اهلل

 حروف الجر.

لكن نحب يف البداية أن نذكر بمعلومة تتعلق بحروف الجر، وهي: أن حروف 

ائص الجر مختصٌة باألسماء، أي: ال تدخل على األفعال؛ ولهذا ُذكرت من خص

األسماء، أي: من العالمات المميزة لالسم؛ ولهذا عملت الجر يف األسماء على 

قاعدة الحروف المختصة، وهذه قاعدة أشرنا إليها من قبُل وُنعيدها ملخصًة؛ ألن 

االكالم اآلن مناسب على ذكر هذه القاعدة، فنقول:  أل: – ن  الح وَ عموم 

 على ثالث  أقسام:  -ف وَ المعاين

الحروف المختصة باألسماء، أي: ال تدخل إال على األسماء؛  ألول:ال سِ ا

 كحروف الجر.
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الحروف المختصة باألفعال، أي: ال تدخل إال على األفعال؛  النوع الثاين:

 كالحروف التي تجزم المضارع والحروف التي تنصب المضارع.

 ألفعال.الحروف التي تدخل على القبيلين، أي: على األسماء وا النوع الثالث:

فالقسم األول والثاين ُيسموهنما الحروف المختصة، أي: التي تختص بقبيل 

من القبيلين، من األسماء واألفعال، والنوع الثالث ُتسمى الحروف غير المختصة، 

والقاعدة الغالبة يف تلك الحروف: أن الحروف المختصة تعمل، وأن الحروف غير 

ة، هذه القاعدة الغالبة؛ فلهذا نجد أن المختصة ال تعمل، بل تكون هاملة، مهمل

« إن وأخواهتا»حروف الجر تعمل وعملها الجر؛ ألهنا مختصٌة باألسماء، ونجد أن 

تعمل؛ ألهنا مختصٌة باألسماء، ونجد أن حروف النصب تعمل، وحروف الجزم 

هل »تعمل؛ ألهنا مختصٌة باألفعال، فإذا وصلنا مثاًل على حريف االستفهام: 

 فهما حرفان مختصان أم غير مختصين؟، «والهمزة

هل »، «هل أبوك حاضر؟»غير مختصين، يدخالن على األسماء، فتقول: 

هل حضر »، وتدخل على الفعل فتقول: «أمحمٌد حاضر؟»، «محمد حاضر؟

؛ فلهذا على القاعدة لم يعمال، فهما حرفان مهمالن، «أحضر محمد؟»، «محمد؟

  ينصبان، ال يجران، ال يجزمان.أي: ليس لهما عمل، أي: ال يرفعان، ال

، فهل ُيعد من الحروف المختصة أم من الحروف «قد»فإذا وصلنا مثاًل إلى 

ٱ ٻ )غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضي، نحو: 

ڱ ڱ ں ں ڻ )، وعلى المضارع، مثل: [1المؤمنو :] (ٻ

ل على األسماء وال لكنه ال يدخل على غيرهما، ال يدخ، [144الب  ة:] (ڻڻ

ا أم غير مختص؟  على فعل األمر، فهل ُيعد مختص 

الجواب: ُيعد غير مختص؛ ألنه لم يختص بقبيل؛ فلهذا لم يعمل، إذن فهو 
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 على القاعدة أم خالف القاعدة؟ على القاعدة. 

، كالهما حرف استقبال يدالن على «السين وسوف»لكن لو وصلنا مثاًل إلى 

ء يف العمل، وهما مختصان بالفعل، بل مختصان بالمضارع، التسويف، أي: اإلبطا

، فهل القياس فيهما أهنما يعمالن أو ال «سوف أزورك»و« سأزورك»تقول: 

 يعمالن؟

لماذا لم يعمال؟  ال ياس أ  يعمال؛ ألنهما مْتصا ، فينئيأ ينبغك أ  نسلل:

لى القاعدة، لكن ال نسأل عن حريف االستفهام: لماذا لم يعمال؛ ألهنما آتيان ع

 والذي يأيت على القاعدة ال ُيسأل عنه، وإنما ُيسأل عما خالف القاعدة.

، «سأزورك»قالوا يف حريف التسويف: ألهنما ال ُيستعمالن إال يف المستقبل، 

، والمضارع متى ما كان مستقباًل فإنه ال يقبل غير الرفع، هذه قاعدة «سوف أزورك»

مستقباًل فإنه مرفوع، النواصب، كل النواصب يف المضارع، المضارع متى ما كان 

تدخل عليه يف غير االستقبال، إذا تتبعتموها، فمتى ما كان معناه المستقبل خالًصا 

، فمن الشروط: أال يكون مستقباًل، حتى لو جاء «إذا»فإنه يرتفع، حتى لو أتى بعد 

 ، ال يكون مستقباًل.«حتى»بعد 

فهو « ما قام محمدٌ »، أو «ما محمٌد قائم»و: النافية، يف نح« ما»فإذا سألنا عن 

حرٌف مختص أم غير مختص؟ غير مختص، فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ ُيهمل، 

ومع ذلك نجد يف الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا يف ما النافية إذا دخلت على 

اسم، فالحجازيون ُيعملون بشروط، والتميميون ُيهملون، فأي اللغتين على 

لغة التميميين آتيٌة على القياس، ولغة الحجازيين هي التي تحتاج إلى  القياس؟

   النافية هذا العمل؟« ما»تعليق، لماذا أعمل الحجازيون 

 ؛ التفاقهما يف معنى النفي.«ليس»حماًل على  ذما  بق:-المواب 
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وهكذا ُيقال يف بقية الحروف، فهذه القاعدة الغالبة يف الحروف، ومِن  ذلك 

 جر.حروف ال

لإننا  ننبه على وإن شئنا أيًضا أن ننبه على أمٍر آخر يف الحروف يتعلق بإعراهبا، 

  أم ين:

ال محل لها  -دائًما نعني: حروف المعاين-أنه سبق وتقرر أن الحروف  األول:

من اإلعراب؛ فلهذا نقول يف حروف الجر كغيرها من الحروف: حرف جر ال محل 

ه؛ إما السكون، وإما الفتح، وإما الضم، وإما له من اإلعراب، مبني على حركت

 الكسر.

وأمٌر آخر نذكره فيما يتعلق باإلعراب، وهو سيأيت بعد قليل، سيأيت خالل 

و و أ  ف وَ الم   و سِ بحس  األصال  ثالث  بالتفصيل،  -إن شاء اهلل-الدرس 

 أقسام: 

 . ف وَ ج   أصلي 

 .ج   زائدة 
َأ  ف و

 .ف وَ ج   شبه زائدة 

يأيت بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر األصلية تعمل لفًظا ومعنًى، وس

اإلعراب لها، ُتغيِّر اإلعراب. وأما حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فهذه تؤثر يف 

اللفظ وال تغير اإلعراب، يعني: ال تغير الفاعل عن كونه فاعاًل، والمبتدأ عن كونه 

يف هذا  -إن شاء اهلل-ذا، وسيأيت بعد ذلك مبتدأ، والمفعول عن كونه مفعواًل، وهك

 الدرس إن يسر اهلل األمر.

أمٌر أخير يتعلق بإعراب الحروف؛ ألنه قد يكون هذا الموضع مِن  أنسب 

باب »المواضع للكالم على إعراب الحروف، وإن كان سبق شيٌء من ذلك يف 
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 «.الُمعرب والمبني 

ملة وإما هاملة، هذا من حيث قاعدة إعمالها أهنا: إما عا -كما سبق-الحروف 

لها معنى،  -أعني: حروف المعاين–العمل، لكن مِن  حيث المعنى: كل الحروف 

ليس هناك حرف ليس له معنى؛ فمن حيث المعنى كلها ذوات معاٍن. أما من حيث 

العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عمل، فينبغي عند اإلعراب أن نراعي 

 ذلك، كيف نراعي ذلك؟

أردت أن ُتعرب حرًفا له عمل وله معنى، فينبغي أن تذكر يف اإلعراب عمله إذا 

بياٌن لمعناه، « حرف نفٍي »حرف نفٍي وجزم، فقولك: «: لم»ومعناه، فتقول مثاًل عن 

حرف نفٍي ونصب، فإذا «: لن»بياٌن لعمله، وكذلك تقول يف « وجزم»وقولك: 

جواًبا لمن « إذن ُأكرم ك»لك: الناصبة للمضارع يف نحو قو« إذن»أردت أن ُتعرب 

 ؟«إذن»، كيف ُنعرب «سأزورك الليلة»قال: 

حرف جواٍب ونصب، فمعناها الجواب وعملها النصب، وهكذا يف  ن ول:

لعل زيًدا ُشفي من »يف قولك: « لعل»الحروف العاملة، فإذا أردت أن ُتعرب 

ترج  ، تقول: حرف ترج  ينصب اسمه ويرفع خربه، وال نقول: حرف «مرضه

ونصب كما يقولون أحياًنا؛ ألنه ليس مِن  حروف النصب، إنما ينصب اسمه ويرفع 

نقول: « إنَّ »، حرف تمن  ينصب اسمه ويرفع خربه، ويف «ليت»خربه، وكذلك يف 

حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، وال نقول: حرف توكيٍد ونصب، وهكذا يف 

 بقية الحروف العوامل.

فليس لها عمل، لكن لها معنى، نبين معناها، نقول يف  أما الحروف الهوامل

إن دخلت « قد»حرف تنفيس، ونقول يف «: السين»حرف تسويف، ويف «: سوف»

على الماضي: حرف تحقيق، أي: تأكيد وتقوية، وإن دخلت على المضارع قد 
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ڱ ڱ ں ں )تكون للتقليل، وهذا األكثر، وقد تكون للتحقيق يف نحو: 

 أو حرف استفهام، ونحو ذلك. [144الب  ة:] (ڻ ڻڻ

إذن يف الحروف الهوامل نبين المعنى، ويف الحروف العوامل نبين المعنى 

والعمل، فإذا انتهينا من ذلك تقولون: طبِّق لنا هذا الكالم على حروف الجر، كيف 

 «.سلمت على محمدٍ »ُيعربون حروف الجر؟ 

 المعنى؟حرف جر، يبينون العمل، فهل يبينون «: على»يقولون: 

الذي سارت عليه عادة الُمعربين أهنم يقولون: حرف جر، يبينون العمل دون 

أطلقت السهم عن »، «الكتاب يف الحقيبة»المعنى، وكذلك يف بقية حروف الجر، 

، ونحو ذلك، حينئٍذ تسأل: لماذا يف حروف الجر يبينون العمل وال يبينون «القوس

فة، وقد تكون دقيقة، فالمطالبة هبا قد المعنى؟ ألن حروف الجر لها معاٍن مختل

يصعب، مع أن األفضل يف الُمعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين 

ليس لها «: لن»ليس لها إال النفي، و«: لم»والتمرين، ليست كالحروف األخرى: 

لها معنيان تحقيق وتقليل، أيًضا معاٍن محصورة وواضحة، لكن « قد»إال النفي، 

تأيت لعدة معاٍن، ثم إهنا دقيقة تحتاج إلى انتباه؛ لكي تميز « من»مثل: حروف الجر 

المعنى المراد هبا؛ فلهذا جرت عادهتم على إغفال ذكر معناها واالقتصار على ذكر 

عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به يف بداية الكالم على حروف الجر، وإن كان سبق 

 ذكره يف أكثر من مناسبة.

يف عدد حروف الجر، قلنا:  ن اللذين ذكرهما ابن مالك نعود إلى البيتي

، فهي ثالثة حروف «خال وحاشا وعدا»إنه ذكر عشرين حرًفا من حروف الجر، أما 

سبق الكالم عليها يف باب االستثناء؛ فلهذا ال نعيد تفصيل الكالم عليها، ولكننا 

ن حرف جر، ؟ متى تكو«عدا وخال وحاشا»ُنجمله، فمن ُيجمل لنا الكالم على 
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 وهل يجوز فيها أكثر من وجه يف االستعمال؟ 

 ...الطال :

يجوز أن نجعلها أفعااًل ماضية، فننصب ما بعدها على أنه مفعوٌل به،  ال يخ:

ما عدا، ما »، «ما»ويجوز أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدها، فإن ُسبقت بـ 

ا على أنه مفعوٌل به، ، فيتوجب فيها أن تكون أفعااًل ماضيًة فننصب ما بعده«خال

، تدخل يف حروف الجر إذا «جاء القوم عدا زيدٍ »، أو «جاء القوم عدا زيًدا»فنقول: 

 ُجرَّ ما بعدها، هذا خالصة الكالم يف هذه الحروف الثالثة.

 انتهينا من ثالثة أحرف، بقي سبعة عشر حرًفا.

، أو قليٌل؛ ، هذه الحروف الثالثة فإن الجر هبا شاذ  «متى، ولعل، وكي»أما 

فلهذا يقل ذكر النحويين لها يف حروف الجر، فتحتاج إلى تفصيل، ال تجر إال يف 

 «.متى»مواضع معينة، أو عند قبائل معينة، فتحتاج إلى تفصيل، فنبدأ بـ 

المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم « متى»هذا اللفظ 

متى تسافر »، اسم شرط: «متى تسافر؟» استفهام، أو اسم شرط، اسم استفهام:

 «.أسافر معك

، فتقول «مِن  »ويأيت حرف جر  عند قبيلة ُهذيل، فيستعملونه حرف جر بمعنى 

خرجت من المسجد، »، وقبيلة هذيل تقول: «خرجت من المسجد»العرب: 

ه»، ومن ذلك قولهم: «خرجت متى المسجد ، أي: من ُكمه، ومن «أخرجها متى ُكمِّ

شاعرهم أبي ذؤيب الهذلي، وهو أكرب شعراء قبيلة هذيل، قال يصف ذلك قول 

 السحاب: 

 شاااا بن بماااااء البحاااا  ثااااِ   لعاااات

 

 متاااااى لمااااانأ أةااااا أ لهااااان نئاااااين 

يصف السحاب أهنا تشرب من مياه البحار، ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوٌت  
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بـ  ، أي: مِن  لجج، فهذا ما يتعلق«متى لجج»شديد وهو النئيج، فالشاهد يف قوله: 

 «.متى»

يا إخوان يف المشهور عند جمهور العرب: أهنا يف « لعل»، «لعل» الح َ الثاين:

المعنى حرف ترج  أو توقع، هذا عند الجميع، حرف ترج  يف الخير، وحرف توقٍع 

، تنصب «إن»يف الشر، لكن مِن  حيث العمُل هي عند جمهور العرب من أخوات 

، وعند قبيلة «لعل الغداء  جاهزٌ »، «ًدا مسافرٌ لعل زي»اسمها وترفع خربها، تقول: 

يل  يل، ُعق  ي ل هكذا بلفظ التصغير؛ ألن هناك قبيلة أخرى اسمها عِقيل، هذه ُعق  ُعق 

لعل »، وُعقيل تقول: «لعل زيًدا جالٌس »، فجمهور العرب يقولون: «لعل»تجر بـ 

الجر، وسيأيت  هنا ننتبه؛ ألننا سنستفيد مما قلناه يف إعراب حروف« زيٍد جالٌس 

 تفصيله إن شاء اهلل.

 ؟«لعل زيًدا جالٌس »عند جمهور العرب كيف ُنعرب: 

 حرف ترج  ينصب اسمه ويرفع خربه، ال محل له من اإلعراب.«: لعل»

 منصوب.« لعل»اسم «: زيًدا»

 مرفوع.« لعل»خرب «: جالٌس »

« لعل»، يجعلون «لعل زيٍد جالٌس »، مبتدأ وخرب، وعند عقيل: «زيٌد جالٌس »

حرف جر، لكنه يكون حينئٍذ شبه زائد، وسنعرف الفرق بين الزائد واألصلي وشبه 

حينما نأيت على التقسيم، فهو حرف جر  شبه زائد؛ ألن له  -إن شاء اهلل-الزائد 

معنى وليس له متعلق، وحرف الجر الزائد وشبه الزائد قلنا: ال يؤثر يف اإلعراب، 

مبتدأ «: زيٌد جالٌس »انزعه، ثم أعرب الجملة:  يعني: ال ُيغير اإلعراب؛ فلهذا

، لكنها ال «لعل زيدٍ »، تؤثر يف اللفظ؛ ألهنا حرف جر، فنقول: «لعل»وخرب، أدخل 

 ؟ نقول: اسم مجرور أو مبتدأ؟«زيدٍ »تؤثر يف اإلعراب، فكيف ُنعرب 
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، مجروٌر لفًظا بحرف الجر شبه الزائد.   نقول: مبتدأ مرفوع محال 

 بتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.جالٌس: خرب الم

عل زيٍد »لعل زيٍد جالٌس، »، «لعل زيًدا جالٌس »؛ «عل«: »لعل»وُيقال يف 

 ، ومن ذلك قول شاعرهم: «لعل»، هذه لغة يف «جالٌس 

 لةاااااااااالَِ علينااااااااااا
ِ
 لعاااااااااال اهلل

 

ِو    أ  أمَااااااااااِ شاااااااااا ي
 ب ااااااااااكءأ

 »فقال:  
ِ
جروٌر لفًظا، ، فجر المبتدأ، فلفظ الجاللة مبتدأ مرفوع محال  م«لعل اهلل

 «.فضلكم»، الخرب جملة «فضلكم»؟ ما باله « اهلل»وأين خربه؟ 

 وقال كعب بن سعد الغنوي يف قصيدته المشهورة:  

ل لااات ا ع أأااا   وارلااا  الصاااوط 

 جهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  

 

 لعاااال أبااااك المغااااوار منااااك ق ياااا  

 قالاات  االيمى مااا لمساامك شااافب ا 

 

 ذلنااااك يحميااااك ال اااا اب  بياااا  

 ميل، فقال: قصيدة مشهورة من الشعر الج 

ل لااات ا ع أأااا   وارلااا  الصاااوط 

 جهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  

 

 لعاااال أبااااك المغااااوار منااااك ق ياااا  

لعل أبي »هذا هو المرثي، المرثي هو أبو المغوار، يرثي أبا المغوار، فيقول:  

ينسب األب إلى المتكلم، وإنما يريد هذا الرجل الذي هو « أبي»، ال يريد «المغوار

، والشاعر هنا «لعل أبا المغوار قريٌب »ن: أبو المغوار، فعند جمهور العرب يقولو

، فهذه مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا بحرف الجر «لعل أبي المغوار قريٌب »قال: 

 شبه الزائد.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 عاااال صاااا وَ الااااد   أو  و  هااااا

 

 ياااااااادلننا اللماااااااا  ماااااااان لما هااااااااا  

 لتست يح النف  من زل ا ها 
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  ، فجر.«عل صروف الدهر»فقال: 

 وقال اآلخر: 

 يمَننااااااااااك عليهااااااااااا
ِ
 لعاااااااااال اهلل

 

ا مااااااان ز يااااااا أ أو أ ااااااايد   جهاااااااار 

 »أخوان، فقال: « أسيد»و« زهير» 
ِ
 «.يمكنني»، مبتدأ، وخربه؟ «لعل اهلل

 «.لعل»فهذا ما يتعلق بـ 

 «.ذك» الح َ الثالث:

يا إخوان، نحن دائًما نركز على المشهور قبل أن نبدأ « كي»والمشهور يف 

أهنا ماذا؟ أهنا ناصبٌة للمضارع، هذا العمل، والمعنى: « كي»ر يف بالقليل، المشهو

 «: جئت كي أتعلم»أهنا حرٌف مصدري، فتقول مثاًل: 

 فعٌل وفاعل.«: جئت»

 ناصٌب للمضارع وحرٌف مصدري.«: كي»

 «.كي»فعل مضارع منصوٌب بـ «: أتعلم  »ناصٌب للمضارع إذن تقول:  

جئت »عده مصدر، نقدره: التعلم، ينسلخ منه ومن الفعل ب مصدرل، يعنك:

، «جئت للتعلم»، كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جر  محذوف وهو الالم، «التعلم

، فُيقال: جئت لكي أتعلم، فهذا األصل، «كي»والالم كثيٌر ما ُيصرح هبا قبل 

، فالالم حرف جر،  ، «أتعلم  »حرٌف ناصب، نصب «: كي»األصل: جئت لكي أتعلم 

ا؟ أين االسم الذي جرته الالم؟ هو المصدر الُمؤول؛ ألن الالم أين مجروره

المصدر الُمؤول كاالسم الصريح، كاالسم الظاهر، يف اإلعراب ويف األحكام، 

أهنا من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور، «: كي»فهذا هو المشهور يف 

ناصبة ، فهي «أن، لن، كي، إذن»الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور أربعة: 
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للمضارع، وهناك الم قبلها؛ إما ُيصرح هبا أو ُتقدر، وهي الجارة لهذا المصدر  

 الُمؤول، هذا المشهور فيها، لكن متى تأيت حرف جر؟

 ييذ  بعض النحويين أنها  ل ك ف َ ج  يف موضعين: 

، فتقول: كيمه؟ بمعنى: لما، «ما االستفهامية»إذا دخلت على  الموض  األول:

؟ تسأل عن السبب، تقول: لماذا؟ أو يقولون: لمه؟ أو كيمه، أما بمعنى لماذا

االستفهامية، « ما»فهي حرف الجر الالم دخلت على « لمه»فواضحة، وأما « لماذا»

، واأللف ُتحذف «لمه»االستفهامية مكونة من ميم وألف، هذه الميم باقية « ما»و

، فعندما حذفنا األلف من االستفهامية إذا ُسبقت بجر. هذه قاعدة معروفة« ما»من 

اسم االستفهام؛ بقي اسم االستفهام على حرف؛ فلهذا نأيت عند السكت هباٍء ساكنة 

، وجوًبا، إذا وقفت وجب أن تأيت هباء السكت، «لمه»ُيسموهنا هاء السكت، تقول: 

، لكن لو وصلت ال تأيت هبا، هاء السكت ال ُيؤتى هبا يف الوصل، «لمه»تقول: 

 «.لت كذا وكذا؟لم فع»تقول: 

االستفهامية ُسبقت بحرف الجر، « ما»حرف جر، و« كي»، «كيمه»وكذلك 

، فهذا الموضع «كيمه»فُحذفت ألفها، وعند السكت نأيت هباء السكت فنقول: 

 حرف جر.« كي»األول الذي تأيت فيه 

جئت كي »هو يف نحو قولهم:  ف َ ج :« ذك»الموض  الثاين اليل  ل ك ليه 

 قولين للنحويين: « جئت ذك أ علِ»أل  يف نحو: ول؛ على ق« أتعلم

 أرجو أن تركزوا؛ لكي ننتهي منهما بسرعة؛ ألن أمرهما واضح.

أهنا هي الناصبة « كي»هو الذي شرحناه، المعروف يف  المي   األول:

للمضارع، وهي مصدرية، والجار لهذا المصدر الُمؤول الالم، يجوز أن ُتظهرها 

 ررها.ويجوز أن تحذفها فتق
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ُمضمرٌة بعدها، « أن»حرف جر، والناصب للمضارع « كي»أن  المي   الثاين:

المضمرة مع الفعل صار مصدًرا مؤواًل « أن»مضمرة، و« أن»منصوب بـ« أتعلم  »فـ

مثل « كي»، هذا قول آخر للنحويين، يعني: أهنم جعلوا «كي»جره حرف الجر 

الم التعليل إذا انتصب بعدها  إذا انتصب بعدها المضارع، مثل« حتى»ماذا؟ مثل 

 «.أن»المضارع، عندما ُيضمرون 

والمذهب األول هو المذهب الراجح عند كثيٍر من النحويين؛ ألنه هو الظاهر، 

يف « أن»والقول الثاين ال داعي له، ليس هناك داٍع له كالداعي الذي استدعى إضمار 

ثبت أهنا « حتى»؛ ألن مع الم التعليل ونحو ذلك« حتى»حجم  بقية األحرف، مثل:

فهي جرت االسم، الالم ثابت أهنا  [5ال در:] (ڦ ڦ ڄ)حرف جر؛ كقوله: 

، فإذا دخلت على حرف مضارع؟ كيف «الكتاب لزيدٍ »حرف جر فُجر االسم، 

 حروف الجر؟ حروف الجر مختصة باالسم، فكيف تدخل على فعل مضارع؟

« حتى»، و«أن»للمضارع قالوا: ال، ال تدخل على فعل مضارع، وإنما الناصب 

 جارة لهذا المصدر الُمؤول، هذا قول البصريين والجمهور.

، فال «كيمه»فما ثبت أصاًل أهنا حرف جر تجر االسم، إال ما ُذكر يف « كي»أما 

يصح أن ُتقاس على تلك الحروف الباقية التي اشتهر واطرد يف اللغة أهنا حروف 

 جر.

متى وكي »من هذه األحرف الثالثة وهي:  ، وهبذا ننتهي«كي»هذا ما يتعلق بـ 

، التي الجر هبا قليٌل أو شاذ، انتهينا على ذلك من ستة أحرف؛ ليبقى لنا من «ولعل

والكالم عليها فيما  -إن شاء اهلل-حروف الجر أربعة عشر حرًفا، سيأيت ذكرها 

 بعد.

ر لكن اآلن نريد أن نتوقف ونذكر مسألة وعدنا هبا وهي: أن هناك حروف  ج
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مختلًفا فيها لم يذكرها ابن مالك، ونحن نذكر ذلك عليه ونستدركه عليه؛ ألنه ذكر  

، قلنا: «متى ولعل وكي»، لو ما ذكر «متى ولعل وكي»ما هو أقل وأضعف منها، من 

ا أو قلياًل، فنرتك ما ترك، لماذا  ترك الحروف المختلف فيها، أو ما كان الجر هبا شاذ 

 حروًفا أخرى أقوى؟ أو أن فيها خالًفا. ذكر هذه الثالثة، ثم ترك

، معروف أهنا «لوال» لمن ف وَ الم  التك اأتلفت ليها ذلم  النحويين: 

امتنع اإلكرام لوجود زيد، حرف امتناٍع « لوال زيٌد ألكرمتك»حرف امتناٍع لوجود، 

لوجود، وهي تدخل على االسم الظاهر وعلى الضمير، فإن دخلت على اسٍم 

لوال »، فإن االسم بعدها حينئٍذ مرفوٌع باتفاق، «لوال زيٌد ألكرمتك»ظاهر، نحو: 

، وإعرابه عند الجمهور: مبتدأ، وخربه محذوٌف وجوًبا يقدر بكوٍن «زيٌد ألكرمتك

عام، أي: لوال زيٌد موجوٌد ألكرمتك، وهذا شرحناه يف باب المبتدأ والخرب، ومتى 

 ُيحذف المبتدأ وجوًبا.

، «لوالي ما نجحت»ضمير، فماذا تقول عن نفسك؟ على « لوال»فإذا دخلت 

، فإذا «لواله ما كان كذا وكذا»، وللغائب: «لوالك ما جاء زيد»وللمخاطب: 

دخلت على ضمير متصل فإنه باتفاق ُيؤتى به ضمير جر، يعني: ماذا تقول عن 

تأيت بتاء « لوالُت »ضمير جر من المتكلم، أو تقول: « لوالي»نفسك؟ تقول: 

 وبالرافع. المتكلم 

وأطلنا النفس هناك، وقلنا: إن األسماء  -يا إخوان-نحن تكلمنا يف الضمائر 

الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، كل هذه الثالثة يف الحقيقة لشيٍء 

، وتعرب عنه بضمير منفصل فتقول: «زيد»واحد، فُتعرب عنه باسٍم ظاهر، فتقول: 

ل يف الرفع، أو ياء المتكلم يف الجر والنصب، قسمناها ، وتعرب عنه بضميٍر متص«أنا»

، «عمرو»حسب اإلعراب، كلها شيء واحد، يف المخاطب اسم ظاهر تقول له: 

، «إياك»، وإن كان منصوًبا: «أنت»وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوًعا: 
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ًبا: ، وإن كان منصو«ذهبت  »وإن خاطبته بضمير متصل، إن كان مرفوًعا كفاعل: 

، والكاف يف «ذهبت»، أنت وإياك والتاء يف «كتاُبك»، وإن كان مجروًرا: «أكرمُتك»

، كلها شيء واحد، لكن ُيعرب عنه بأكثر من اسم. إما ظاهر وإما ُمضمر، «أكرمتك»

 المضمر إما متصل أو منفصل، المنفصل والمتصل إما رفع وإما نصب أو جر.

فسك، يمكن أن تأيت بضمير نصب، فإذا قلت عن نفسك، إذا كنت تعرب عن ن

« لوالي»، أو «لوالُت »أو رفع أو جر، حسب اإلعراب؛ ألنه شيء واحد، فتقول: 

أقصد أن هذا ممكن يف القياس، لكن العرب ماذا تقول؟ تأيت به ضمير رفع أم تأيت 

، «أنا زيد»، مع أنه إذا جيء به اسم ظاهر «لوالي»به ضمير جر؟ تأيت به ضمير جر 

، «لوال زيدٌ »سيقول: « لوال زيدٌ »، أو «لوال زيدٍ »به اسًما ظاهًرا سيقول: لو أتيت 

أن تأيت بضمير هو ضمير رفع أم جر؟، قلنا: « لوال زيدٌ »فكان الظاهر عندما نقول: 

، هذا الكالم كله تقرير للواقع «ذهبت« »ذهب زيدٌ »، مثل: «لوالُت »الرفع، تقول: 

اسم ظاهر؛ فإنه مرفوع، وهو عند « والل»اللغوي، هكذا اللغة، إذا أتى بعد 

 الجمهور مبتدأ.

على « لوال»فإن جاء بعدها ضميٌر متصل فإنه ُيؤتى به ضمير جر، إذا دخلت 

ضمير متصل وهو باتفاق يف الشكل، ضمير جر، كيف يكون اإلعراب؟ هنا وقع 

ى حينئٍذ، أي: إذا دخلت عل« لوال»الخالف، فسيبويه وجمهور البصريين قالوا: إن 

حينئٍذ حرف جر، والياء ضمير يف محل جر، وحينئٍذ « لوال»ضميٍر متصل قالوا: إن 

عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة، يعني: أهنا تؤثر يف اللفظ « لوال»تكون 

وال تؤثر يف اإلعراب، ياء المتكلم هذا مبتدأ يف محل رفع، ولكنه ُأيت به ضمير جر؛ 

على هذا القول بعد قليل؛ ألنه القول الذي لدخول حرف الجر عليه، وسنعود 

 يعنينا، لكن دعونا ُنكمل الخالف.

قاله األخفش وُينسب إلى الكوفيين قالوا: ال، هذا  ال ول الثاين يف المسلل :
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الضمير هو مبتدأ، ومبتدأ حقيقة، إال أن ضمير الجر ناب عن ضمير الرفع، فجعلوه  

ُسمع عنهم، يف هذا الموضع بالذات  من باب النيابة، مجرد نيابة، العرب هكذا

أنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع، إذن فعندهم مبتدأ يف محل رفع، 

تقول: كيف يكون مبتدأ وهو ضمير جر؟ قالوا: هذا مِن  باب النيابة، ضمير جر ناب 

مناب ضمير الرفع، وهذا ُمتصور؛ ألنكم تعلمون أن ضمائر الرفع ال تتصل 

الرفع هل تتصل بالحروف؟ ال تتصل بالحروف، ضمائر الرفع  بالحروف، ضمائر

تتصل باألفعال. أما الحروف فيتصل هبا ضمائر النصب إن كانت ناصبة، مثل: 

ة، مثل: «إنك، لعلك»  «.عليك، عليه»، أو ضمائر الجر إن كانت جارَّ

 قول الُمربِّد. ال ول الثالث:

 ...الطال :

ا دخل عليه ضمير منفصل فُيؤتى به هذا دخل على ضمير منفصل، إذ ال يخ:

إذا دخل عليها اسم ظاهر « لوال»ضمير رفع، ما فيه إشكال، هذا إكمال للمسألة، 

ىئ يئ )فهو مرفوع، مبتدأ، وإن دخل عليها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتدأ 

لكن المسألة إذا دخلت على ضمير متصل، فحينئٍذ ، [31 بل:] (جب حب

 ير جر فوقع الخالف فيها.الواقع اللغوي أنه يكون ضم

 المذهب الثالث: « لوال»ذكرنا مذهبين اآلن يف 
 
إذا اتصلت بضمير متصل، ب ِقي

مذهب المربد أبي العباس، قال: إن هذا األسلوب خطأ أصاًل، يحتاج أن يستقيم، 

قال: هذا أسلوٌب فاسد لم ُيسمع من العرب، ماذا نقول يا أبا العباس؟ قال: قل: 

 «.لوال هو»، «وال أنتل»، «لوال أنا»

وقول أبي العباس يف منتهى الضعف؛ ألنه محجوج بالسماع الصريح الصحيح 

وعلى رأسهم إمامهم -عن العرب، ومِن  ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون 
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فنقلوا كلمات كثيرة عن العرب، وأبيات فيها مثل هذا األسلوب، بل إن  -سيبويه

 : ◙ذلك مثاًل قول عمرو بن العاص  الُمربد نفسه استعمله يف كتبه، فمن

 أ وطماااااا  لينااااااا ماااااان أراق  ماءنااااااا

 

 ولااو   لااِ يعاا ر ألفسااابنا فساان 

وقول يزيد بن الحكم يف قصيدة من أشهر القصائد وأجملها يف عتاب أخيه أو  

ابن عمه وهي غريبة؛ ألن قافيتها تنتهي بواٍو مكسورة وياء، وهذا من أندر القوايف، 

 قال فيها: 

 نأ لو ل  حات ذماا  او وذِ مو 

 

 بلج امااااه ماااان قلاااا  النيااااق منهااااول 

 ، فأدخلها على ياء المتكلم، البيت: «لوالي»فقال:  

 وذِ مو نأ لو ل  حات ذماا  او 

 

 بلج امااااه ماااان قلاااا  النيااااق منهااااول 

إذن يف المسألة ثالثة أقوال، نعود إلى قول سيبويه فهو الذي أدخلنا يف هذه  

ف جر شبيه بالزائد، فالضمير بعدها ضمير جر  حقيقًة؛ حر« لوال»المسألة، قال: إن 

 ألنه داخٌل على حرف جر. 

هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر يف اللغة؟ ألن من  لإ  قلنا:

األصول التي ُيتحاكم إليها النظير، فإن قال عالم بقوٍل ال نظير له؛ ُردَّ هذا القول 

 هذا من نظائر؟وُضعف؛ ألنه ال نظير له، فهل ل

عند ُعقيل، فهي « لعل»نعم، له نظائر، ومِن  ذلك ما سبق قريًبا من  المواب:

تأيت حرف جر شبيه بالزائد، فتجر المبتدأ لفًظا، ومن ذلك حروف الجر الزائدة، 

كل حروف الجر الزائدة هكذا تعمل، فلو دخل حرف جر  زائد على الفاعل، 

 فاعل؛ ألن األصل: ما جاءين أحٌد، فنقول: « أحد»، فـ«ما جاءين من أحدٍ »فقلت: 

 حرف جر زائد.«: من»

 الزائدة.« من»فاعل مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا بـ «: أحدٍ »
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، ويدخل على المبتدأ «ما أكرمُت من أحدٍ »ويدخل على المفعول به، مثل:  

 ، فهذا له نظائر يف اللغة. «هل من رجٍل يف البيت»كقولك: 

ا ، فإن عسى إذا كان اسمها «عسى» و و من أق ب النفائ :- ومن نفائ  ا أية 

، «عسى محمٌد أن يزورنا»، [8اإل  اء:] (ٱ ٻ ٻ ٻٻ)اسًما ظاهًرا نحو: 

، من أفعال المقاربة، ترفع اسمها وتنصب «كاد»فإهنا حينئٍذ تكون من أخوات 

فإهنا تكون من « عساكم طيبون»خربها، وإن كان اسمها ضميًرا متصاًل، نحو: 

ضمير نصب، « عساُكم»، تنصب اسمها وترفع خربها، فنقول: «إن»أخوات 

 بالرفع. « طيبون»

 ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 

 ل لااات عساااا ا نااااارو ذااالسأ وعلهااااا

 

   اااااَك لااااا  ك نحو اااااا للزور اااااا 

أتى باالسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب، « عساها»، «فقلت عساها نار»فقال:  

، وهذا «إن»بالخرب بالرفع، فجعلها من أخوات  معنى ذلك أنه نصب االسم، وأتى

البيت ُمنتقد من حيث المعنى، فإهنم قالوا: ال ينبغي لشاعر أن يتمنى مرض محبوبه 

 ليزوره، ولعل الشاعر لشدة شوقه غفل عن هذا األمر.

« لوال»فذكرنا اآلن من الحروف المختلف يف كوهنا من حروف الجر 

 االمتناعية. 

أدوات قسٍم غير مشهور،  َ يف ذونها من ف وَ الم :ومن الح وَ المْتل

لكنها مستعملة، جاءت يف األحاديث ويف كالم العرب، فنقول: إن باب اإلنابة باٌب 

ج  ال ُيصار إليه إال عند عدم وجود الجواب الُمقنع، يعني: أنه من األمور التي ُيخرَّ

ء به بالنيابة، لكن ال عليها وال تنقاس، ووجدنا بيًتا شذ عن القاعدة، فنقول: جا

يصح أن ُيتوسع فيه ما دام هناك ممدوحة عنه، يعني: وجًها آخر مقبواًل للتخريج؛ 
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ألنه خالف مقتضى اللغة، األصل يف اللغة أن كل كلمة لها معناها، وكل أسلوب له 

معناه واستعماله، فال ُتخرجه عن معناه واستعماله إال بدليٍل كاٍف. أما كل ما 

قلت: من باب النيابة، ستضيع اللغة؛ ألنه سيأيت إنسان آخر ويقول: وجدت شيًئا 

هذا من باب النيابة، وندخل بعد ذلك حتى يف األلفاظ الشرعية يفسر بأي شيء 

ويقول: من باب النيابة، الكلمة جاءت هنا ُيراد هبا كذا، لكن من باب النيابة، فهناك 

يج، لكن ما ُيقاس، ما ُيتوسع فيها أشياء كثيرة ُيخرج عليها العلماء من باب التخر

 فيما هناك ممدوحة عنها.

وهناك حروف جر مختلف فيها أيًضا ومنها:  انتهينا من  يع المسلل  اآل ، قلنا:

، فتدخل على لفظ الجاللة «ها التنبيهية»أدوات قسم غير مشهورة، ومن ذلك 

أو أردت أن ويكون مراًدا بذلك القسم، فتقول: ها هلل! لمن أتى بأمر عجيب، 

تستنطق منه كأنك تستحلفه، بل تستحلفه، ها هلل؟ فيقول: ها اهلل، كأنك قلت: واهلل، 

إذا دخلت على لفظ الجاللة لك يف همزة لفظ الجاللة « وها التنبيه»فيقول: واهلل، 

، كالهما «ها أهلل»، أو تقطعها فتقول: «ها هلل»أن ُتبقيها همزة وصل، فتقول: 

 مستعمل.

زة االستفهام إذا دخلت على لفظ الجاللة مراًدا بذلك القسم، ومن ذلك هم

، ولك «واهلل»، وهذا وارد يف األحاديث مراًدا به القسم، كأنك تقول: «ءاهلل»فيقول: 

على « آهلل»فيها أيًضا المد؛ ألن اجتمعت همزة استفهام وهمزة وصل، فتمد 

 «.ءاهلل»القياس، ولك أن تقطع فتقول: 

همزة االستفهام إذا دخلتا على لفظ الجاللة مراًدا بذلك القسم، و« ها التنبيه»فـ

حرف جر  وتنبيه، حرف جر عمله « ها التنبيه»فقيل: إهنما حينئٍذ حرفا جر، يعني: 

صار حرف جر  واستفهام يف هذا األسلوب « ءاهلل»معناه المعروف، و« تنبيه»و

 بالذات.



 

 
e 

g h 

f  166 
 شرح ألفية ابن مالك

قط، والهمزة لالستفهام فقط. للتنبيه ف« ها»وقيل: بل هما على أصلهما، فـ  

، أو «ها باهلل»وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة الُمقدرة، كأنك قلت: 

 ، ُحذفت؛ ألهنا أم الباب وأكثرها استعمااًل.«ءباهلل»

ْتلَ ليها قولهِ: ، أيًضا يف القسم، فيقولون: «أيمن اهلل» ومن أف َ الم  المو

بضمة، « أيمنُ »، فـ«يمن اهلل ألجتهدن يف هذا األمرأ»، «أيمن اهلل ألزورنك اليوم»

، «منذ»حرف جر مبني على الضم، كـ « أيمن»ولفظ الجاللة مجرور، فقيل: إن 

اسٌم وهو مبتدٌأ « أيمن»وهو المشهور والراجح: إن -فجرت لفظ الجاللة، وقيل 

 مرفوع، وخربه محذوٌف تقديره نحو: قسمي، يعني: أيمن اهلل قسمي، أي: محلويف

 الذي أحلف به.

أي: من حروف الجر المختلف فيها قولهم: ُم اهلل، م  اهلل، ِم اهلل،  ومن  لك،

الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجاللة فُيجر بعدها، وهذا 

 «.أيمن»وارد أيًضا، فقيل: إن هذا الحرف حرف جر، وقيل: إهنا بقية 

 ...الطال :

هذه الدرجة، العرب ما دام األمر مفهوًما وكثير  العرب قد تتصرف إلى ال يخ:

االستعمال تتصرف به تصرًفا كبيًرا، حتى يصل التصرف إلى عشرين تصرًفا كما 

 ، وكذلك كلمات أخرى.«ُربَّ »، فيها عشرون لغة كلها تصرفات لـ «ُربَّ »هي 

 ...الطال :

 ال، ُتكتب ميم واحدة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. ال يخ:

نا اآلن من الكالم على حروف الجر المختلف فيها، لنذكر المسألة التي انتهي

 وعدنا هبا، وهي تقسيم حروف الجر بحسب األصالة.

 ن  ف وَ الم  بحس  األصال  والزيا ة  ن سِ ثالث  أقسام: فنقول: 
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 حروف الجر األصلية.ال سِ األول: 

 حروف الجر الزائدة.ال سِ الثاين: 

 الجر شبه الزائدة.حروف ال سِ الثالث: 

 ال سِ األول: ف وَ الم  األصلي :

هي التي لها معنى »هي التي لها معنًى خاص وتحتاج إلى ُمتعل ق، قولهم: 

، يعني: لو حذفتها ذهب هذا المعنى معها، وال ُيفهم هذا المعنى إال «خاص

، فقلت: خرجت البيت، «مِن»إذا حذفت « خرجُت من البيت»بلفظها، فقولك: 

جلست »، وقولك: «خرجُت من البيت»ذلك المعنى الذي أردته بقولك: يذهب 

وهو « على»، لذهب المعنى الذي دلت عليه «على»لو حذفت « على الكرسي

تحتاج إلى »االستعالء، فلها معنى خاص، يأيت معها ويزول بزوالها، وقولهم: 

به، أي: تقع فيه،  ، يعني: أهنا يف المعنى تتعلق بفعٍل أو ما يعمل عمله، تتعلق«متعلق

، «دخل»حرف جر، متعلقة بماذا؟ بـ «: إلى« »دخلت إلى المسجد»فقولك مثاًل: 

إلى »الدخول هو الذي حدث ووقع على « إلى المسجد؟»إذن ما الذي حدث 

على « »جلست على الكرسي»دخلت دخواًل كائنًا إلى المسجد، « المسجد

، هذا «على الكرسي»حدث بـ  ؛ ألن الجلوس هو الذي«جلس»متعلقة بـ « الكرسي

 ُيسمى ُمتعلًقا.

: ، «نزل»متعلق بـ « من اهلل« »نزل القرآن الكريم ُمنقًذا من اهلل» يعنك لو قلنا مثال 

« من اهلل».. إذن .؟«منقًذا»حال، أم متعلقة بـ «: منقًذا»يعني: نزل القرآن من اهلل، 

« من النار»؟ فـ«ًذا من النارنزل القرآن الكريم منق»، لكن لو قلنا: «نزل»متعلق بـ 

، هذا المعنى، متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق «منقًذا»؟ «منقًذا»وال « نزل»متعلقة بـ 

بماذا؟ بحسب المعنى؛ فلهذا ال ُيمكن حذفها، حروف الجر األصلية ال ُيمكن 
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 حذفها، ال يجوز حذفها. 

 النوع الثاين: ف وَ الم  الزائدة:

ي ليس لها معنى خاص وال تحتاج إلى ُمتعلق، وحروف الجر الزائدة هي الت

؟ يعني: «ليس لها معنى خاص»، ما معنى قولهم: «ما جاءين من أحد»كقولهم: 

يف قولك: « من»ليس لها معنى يختص هبا بحيث لو حذفتها ذهب المعنى، احذف 

هل معنى الجملة يتغير أم ال يتغير؟ ال يتغير، « ما جاءين أحد»، «ما جاءين من أحد»

ي: ما يف معنى زال، إذن ليس لها معنى خاص زال بزوالها، ليس لها معنى خاص، أ

ما »لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى وهو التوكيد والتقوية، ال شك أن 

« ما جاءين أحد»قول: « ما جاءين أحد»أقوى وآكد من قولك: « جاءين من أحد

ك أحد، ال رجل وال امرأة وال مجرد إخبار، لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاء

هذا تأكيد؛ بحيث ال « ما جاءين من أحد»صغير وال كبير، ما جاء أحد، تقول: 

« ما جاءين أحد»تأكيد، لكن لو قلت: « ما جاءين من أحد»؟ «ما جاء فالن»أسألك: 

لها « من»، «ما جاءين أحد»ربما جاء واحد أو اثنان، عدد قليل فاحتقرته، فقلت: 

اللة على معنى وهو ا لتأكيد والتقوية، لكن نقول: ليس لها معنى خاص؛ كالدَّ

اللة على الظرفية دخول شيء يف شيء، كما يف «على»االستعالء كما يف  ، أو الدَّ

، ونحو ذلك من حروف الجر األصلية التي لها معاٍن خاصة، هذا معنى «يف»

 «.ليس لها معنى خاص»قولهم: 

يجوز أن ُتحذف من الكالم وال يتغير ، يعني: «وليس لها متعلق»نقول: 

، أي: ما جاءين «ما جاءين من أحدٍ »الكالم، ال يفسد معناه اإلجمالي، قلنا كقولنا: 

هنا على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو ماذا؟ « من»أحٌد، فدخلت 

ف ، أي: ما جاءين أحٌد، دخلت على الفاعل، وقلنا: إن حرو«ما جاءين من أحدٍ »

ما جاءين من »الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة ال ُتغير اإلعراب، فكيف ُنعرب: 
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 ؟«رجلٍ 

 حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب.«: من»

 الزائدة.« من»فاعل مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا بـ«: رجلٍ »

ما رأيت »هنا زائدة؛ ألنك تقول: « من»، فـ«ما رأيُت من أحدٍ »وإذا قلت: 

 «: ما رأيُت من أحدٍ »دخلت على ماذا؟ المفعول به، نقول: « من»، و«أحًدا

 حرف جر زائد.«: من»

، مجروٌر لفًظا بـ«: أحدٍ »  الزائدة.« من»مفعول به منصوب محال 

زائدة أم ال؟ زائدة؛ ألنك « من»فـ« هل من رجٍل يف المسجد؟»وإذا قلت: 

 «: هل رجٌل يف المسجد؟»يمكن أن تقول: 

 ام هامل.حرف استفه«: هل»

 مبتدأ.«: رجلٍ »

 خرب.«: يف المسجد»

 «.من رجلٍ »دخلت على المبتدأ، فإذا قلت: « من رجلٍ »يف قولنا: « من»إذن فـ

 مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا.«: رجلٍ »

ا، ېئ ىئ ىئ ىئ ی )ومن ذلك قوله تعالى:  و دأل على أشياء أأ   أية 

على « من»ر اهلل يرزقكم، فـالمعنى، واهلل أعلم: هل خالٌق غي [3لا  :] (ی

 ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخٌل على المبتدأ، نقول: 

 مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا. :[102األنعام:] (ڀ)

 ال سِ الثالث: ف وَ الم  ال بيه  بالزائدة:
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وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق، لها معنى خاص، يعني: يزول  

إال هبا، وليس لها متعلق، أي: ال تتعلق بفعل، معناها ال يتعلق بزوالها وال يأيت 

يف « لعل»بفعل، وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الشبيهة بالزائد، ذكرنا 

قلنا: زيٌد قائٌم، تغير المعنى، « لعل»، لو حذفنا «لعل زيٍد قائمٌ »لغة ُعقيل يف قولهم: 

، إذن « يٍد قائمٌ لعل ز»، إثبات، إخبار. أما «زيٌد قائمٌ » معناها « لعل»فهذا ترج 

الرتجي، لها معنى خاص، لكن هل لها متعلق تعلقت بفعل معين قبل ذلك؟ ما 

 تعلقت بشيء، فنقول: حرف جر شبيه بالزائد.

ا ِمْن ف وَ الم  ال بيه  بالزائد: عند « لوال» والح َ الثاين اليل  ذ ناع أية 

لوالي، »ى ضميٍر متصل، كقولهم: سيبويه وجمهور البصريين إذا دخلت عل

، فلوال هنا لها معنى أو ال؟ نعم، حرف «لوالي ما سافرتم»، فتقول: «لوالك، لواله

 امتناٍع لوجود، لها معنى، إال أهنا ال تتعلق بفعٍل سابق فليس لها متعلق.

بَّ » ومن ف وَ الم  ال بيه  بالزائد: بَّ رجلأ زارين باألم »،   ول: «رو ، «رو

 مل  قبل  أول ف َ الم : ال جل زارين باألم : أصل الم

 مبتدأ.«: الرجل»

 جملة فعلية خرب.«: زارين»

مِن  خصائصها أهنا ال تجر إال نكرة،  -كما سيأيت-« ُربَّ »، و«ُربَّ »ثم دخلت 

 إذن سُتنكر ما بعدها فتقول: ُربَّ رجٍل، هيا نعرب: 

 اب.حرف جر شبيٌه بالزائد ال محل له من اإلعر«: ُربَّ »

 مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا بحرف الجر الشبيه بالزائد.«: رجلٍ »

 جملة فعلية خرب المبتدأ.«: زارين»
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 كلما دخلت على اسم.« ُربَّ »وهكذا يف إعراب 

 انتهينا اآلن من الكالم على تقسيم حروف الجر بحسب األصالة والزيادة.

 ...الطال :

ب أو متساٍو، فإذا قلنا: مبتدأ مرفوٌع حكًما ومحال  معناهما متقار ال يخ:

حكًما، يعني: الحكم اإلعرابي للمبتدأ هو الرفع، نعم، مبتدأ مرفوٌع حكًما، من 

، يعني: أن «مبتدأ مرفوع محال  »حيث الحكم اإلعرابي حكمه الرفع، وقولنا: 

المبتدأ وقع يف محل، هذا المحل محل للمرفوعات أم للمنصوبات أم 

مجزومات؟ هو وقع مبتدأ، إذن فهذا المحل من محال الرفع أو للمجرورات أم لل

النصب أو الجر أو الجزم؟ الرفع، فتقول: وقع يف محل رفع، يعني: الكالم هذا 

محل رفع، محل المرفوع، وهذا محل نصب، فإذا الكلمة نفسها وضعتها يف هذا 

رأيت : »مبتدأ، رفع، لو وضعتها يف« محمٌد قائمٌ »الموضع صارت رفًعا، مثل: 

؟ هو نفس محمد لكن غيَّرت محله، فوضعته اآلن يف محل آخر، هذا «محمًدا

، يعني: محله هذا «مرفوع محال  »المحل للرفع أم للنصب؟ للنصب، فهذا معنى 

 محل رفٍع ليس محل نصب وال جر وال جزم.

 ...الطال :

« كي»أن « جئت كي أتعلم»، قلنا: القول المشهور يف «جئت كي أتعلم» ال يخ:

منصوٌب هبا، وهذا المصدر الُمؤول مجروٌر « أتعلم»هي الناصبة ومصدرية، و

بحرف الجر الالم، وسيأيت أن حروف الجر ال تعمل إال ظاهرة، وال تعمل محذوفًة 

 إال يف موضع معين سُيذكر يف آخر األبيات؟ 

لكثرة فالجواب: نعم، إال يف المواضع التي يكثر فيها هذا األمر، هذا التعليل با

تعليل مطرد يف النحو، أي: أمر يكثر عند العرب، فإنه ُعرف بتتبع كالمهم أهنم 
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جئت »، «جئت لكي أتعلم»يحذفونه من باب االختصار وأنه معروف، فيقولون:  

، هذا أسلوب «جئت لكي ألعب معك»، «جئت لكي آكل»، «لكي أسلم عليك

المعلوم؛ أجازوا لك يف ُمط رد عندهم، فلما اطرد وكثر وصار من حيث الكثرة ك

خرجت من »الالم أن تذكرها أو تحذفها؛ ألن حذفها كذكرها، مثاًل كقولك: 

؟ «خرجت المسجدِ »؟ نقول: لماذا «خرجت المسجدِ »، نقول: يجوز «المسجد

نقول: حرف الجر محذوف وهو عامل، نقول: ال، هذا األسلوب ليس كثيًرا، ليس 

 حذف حرف الجر كهذا األسلوب.أسلوًبا مطرًدا؛ فلهذا ال يجوز فيه 

 ثم إن القول اآلخر أيًضا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل فال نعيده.

 اللهِ صل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن واخلمسون
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
نين، السابع عشر من شهر حياكم اهلل يا إخوان وبياكم يف هذه الليلة، ليلة اإلث

ذي القعدة، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي بمدينة 

شرح »الدرس الثامن والخمسين من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« ألفية ابن مالك

من وبدأنا يف الدرس الماضي يف الكالم على باب حروف الجر، وانتهينا  

ها، واليوم نذكر ما ذكره إمامنا ابن مالك من قسمة حروف الجر األربعة  عدِّ

عشر الباقية، إذ انتهينا من ثمانية حروف؛ فثالثة منها شاذة، وثالثة منها سبقت يف 

االستثناء، فانتهينا من ستة حروف، فبقيت أربعة عشر حرًفا ُيقسمها ابن 

 بحسب ما تختص به، فيقول يف ذلك:  مالك

ْي َوَفتَّى.366 نْيو مو ْب مو  بِاْلفَّاِ  ِ اْأصو

 

بَّ َواْلتَّاااااااا  ََ َواْلاااااااَواَو َورو اااااااا ََ  َواْل

ب  .367  نْيو َوْقت ا َوبِ و ْي َومو ْب بِمو  َواْأصو

 

 َوَرب   
ِ
ااااااااااااااااَ  َوالتَّاااااااااااااااااءو هلل ََّ نَ  مو

بَّاااْه َلَتاااى.368   َوَماااا َرَوْوا ِماااْن َنْحاااِو رو

 

عو أَ    َ ااااااىَنااااااْزرض َذااااااَيا َذَهااااااا َوَنْحااااااوو

   فذكر أن هذه األحرف األربعة عشر تنقسم حبسب ما ختتص به إىل قسمني

 كبريين: 

هي الحروف التي تجر جميع األسماء، أي: تجر األسماء  ال سِ األول:

الظاهرة واألسماء الُمضمرة، ونعرف أن المراد باألسماء المضمرة، أي: الضمائر، 
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وابن مالك لم يجمعها يف بيت، وهذه سبعة أحرف، أي: نصف الحروف الباقية،  

بل لم يذكرها يف هذه القسمة، وإنما اكتفى بالكالم على السبعة الباقية وما تختص 

من، »به، فدل ذلك على أن هذه السبعة تجر كل اسٍم، ظاهًرا كان أو مضمًرا، وهي: 

 ، فهذه األحرف تجر األسماء الظاهرة والمضمرة.«إلى، عن، على، يف، الباء، الالم

 (پ پ پ)، وقال تعالى: «أخذت من محمٍد ومنك  »تقول: « نم»

 .[7األفزاب:]

ٺ )، وقال: [48المائدة:] (ے ۓ ۓ): ، قال «إلى»

 .[60األنعام:] (ٿ

مت ىت )وقال تعالى: ، [19ا ن  اق:] (ۆ ۆ ۈ)قال تعالى: «: عن»

 .[119المائدة:] (يت

 .[22المؤمنو :] (ڈ ژ ژ ڑ): ، قال «على»

ۅ ۉ )، وقال: [20اليارياط:] (ڱ ں ں): قال تعالى«: يف»

 .[71الزأ َ:] (ۉ ې

 (گ گ)، وقال: [39النساء:] (ٹ ٹ)قال تعالى: «: الباء»

 .[157األع اَ:]

ھ )وقال: ، [170النساء:] (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ)قال تعالى: «: الالم»

 .[116الب  ة:] (ھ ھ ے ےۓ

ضمرة واضٌح والتمثيل على هذه األحرف ودخولها على األسماء الظاهرة والمُ 

 وكثير ال يحتاج إلى أكثر من ذلك.
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الحروف التي تجر  وأما ال سِ الثاين من  يع األف َ األربع  ع   لهك:

األسماء الظاهرة فقط، وال تجر األسماء المضمرة، وبالطبع هي السبعة الباقية، 

ْي َوَفتَّىوهي المذكورة يف البيت: ) نْيو مو ََ  مو ا ََ بَّ  َواْلَواوَ  َواْل ( فهذه سبعة، َوالتَّا َورو

، «منذه»أو « جئت منذك»لو حاولت أن تجر هبا ضميًرا لن تدخل عليه، فال تقل: 

محمٌد »، وإنما تقول: «محمٌد كك»، وال تقل: «جئت منذ يومين»كما تقول: 

، وهكذا، فهي ال تجر األسماء المضمرة إال ما جاء يف ضرورة الشعر، وقد «كزيدٍ 

هذه الحروف السبعة، وقد جرت ضميًرا إال أهنا  جاءت بعض الشواهد وفيها

شواهد قليلة ال ينقاس عليها إال يف مواضع سنشير إليها، اختلفوا فيها وواحٌد منها 

 ينقاس.

 مثاًل يف قول الشاعر: 

 شاااااااااَو ِ نليناااااااااا مماااااااااانينَِ

 

 وشاااااااااَونا نلااااااااايَِ ممانينناااااااااا 

اااااااِ   للاااااااو  المعالااااااااة ذناااااااا ذهو

 

 ولاااااااو  الااااااابالء لَاااااااانوا ذناااااااا 

، «كنا»، أي: كالمجانين، ويف قوله: «كُهم»الكاف على الضمير يف قوله: فأدخل  

 أي: كمثلنا.

 وقال اآلخر: 

    لمناااااااك لاااااااإننك ذاااااااك ليهاااااااا

 

 نننااااااااااا يف المااااااااااالم م اااااااااات ذا  

 ، يعني: مثلك، فأدخل الكاف على ضمير.«ال تلمني فإنني كك»فقال:  

وحشي ا وأتنًا يصف حماًرا  -وهو من مشاهير الرجاز-وقال رؤبة بن العجاج 

وحشيًة، وكانت حينذاك كثيرًة يف جزيرة العرب ويف العراق، فقال رؤبة يصف 

 حماًرا وحشي ا وأتنًا وحشية: 

 و   اااااااا   بعااااااااال  و  فالئااااااااال  

 

 ذاااااااااه و  ذهااااااااان ن  فااااااااااظال 
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األتن: جمع أتان، وهي أنثى الحمار، يقول: هذا الحمار قوي ممتاز، وهذه  

و      »د مثل هذا الحمار وال مثل هذه األتن، قال: األتن قوية ممتازة، ال تج

، كهو يعني: كمثله، «ذه و  ذهن»(، يعني: أنثى، و  فالئال  ، يعني: ذكًرا، )«بعال  

 (، يعني: ضعيًفا.ن  فاظال، أي: كمثلهن )«  ذهن»و

وقال العجاج بن رؤبة يصف حماًرا وحشي ا أيًضا نفر من صياد، أراد أن يصيده 

 ذا الحمار، فقال يصفه: فنفر ه

َناَباِط َشااااااَما   َذَثبااااااا ااااااى الاااااايَّ  َألَّ

 

 وأومَّ َأْوَعاااااااااالأ َذَهاااااااااا َأْو َأْقَ َباااااااااا 

موضع، «: الذنابات»يقول: فرَّ هذا الحمار فراًرا شديًدا سريًعا، حتى خلى  

مكان آخر، خلى هذا المكان اآلخر أم «: أم أوعالٍ »حتى خاله: تركه شمااًل، و

أي: كذنابات، خلى أم أوعال كالذنابات أو أقرب، يعني: مثلها أو  ،«كها»أوعال، 

 أقرب منها.

 وقال اآلخر: 

 ن ا الحااا ب شااام ط لاااِ  َااان ذاااك

 

 فااااين  اااادعو الَماااااة ليهااااا ناااازالِ  

، يعني: لم تكن أنت أيها المهجو كي، يعني: «ن ا الح ب شم ط لِ  َن ذك» 

 مثلي.

 وقال اآلخر: 

 لاااااال واهلل   يونساااااك أنااااااسض لتاااااى

 

 فتاااااااا  ياااااااا بااااااان أباااااااك زياااااااا  

 ، فجر به الضمير.«حتاك»فقال:  

 وقال: 

 أ ااااات فتاااااا    صاااااد ذااااال لااااان  

 

   جااااااك منااااااك أنهااااااا    ْياااااا  

 «.أتت حتاك»فقال:  



 

 
e 

g h 

f  177 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أنا كك وأنت : »◙وقد جاء مثل ذلك يف الكالم، ومن ذلك قول الحسن 

 ، أي: أنا مثلك وأنت مثلي.«كي

 الشعر ضرورة، وإذا جاء يف والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء يف

ا.  الكالم سموه شاذ 

أنا كك وأنت »والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير يف الكالم، كما قلنا: 

، أجازوا ذلك يف الكالم؛ تمسًكا هبذه الشواهد القليلة على «كي وأنت كهم

 قاعدهتم.

ا، ولَنها   م  األ ماء لهيع الح وَ السبع  ا ف نا أنها    م  المةم  قيا  

ا نلى أربع  أقسام:  ِأ ظا  ، بل  ن سِ أية   الفا  ة، وم   لك لهك  م  ذل ا 

 «.حتى، الكاف، الواو»فمنها ما يجر كل اسٍم ظاهر، وهي ثالثة:  ال سِ األول:

تجر كل اسٍم ظاهر، يعني: ال تختص بما تختص به « حتى والكاف والواو»فـ

ڦ ڦ )الث والرابع، كما قال تعالى: الحروف القادمة يف القسم الثاين والث

 .[1الطور:] (ں)، [11ال ور :] (ٺ ٿ ٿٿ) ،[5ال در:] (ڄ

ما يختص بجر أسماء الزمان،  ال سِ الثاين من  يع الح وَ وما  ْتب به:

ال يجران إال أسماء الزمان، األسماء التي « منذ ومذ»، فـ«منذ، مذ»وهما حرفان: 

، )انتظرتك منذ «جئتك منذ سنة»، «ومينجئتك منذ ي»تدل على زمان، تقول: 

 ال تجر غير الزمان.« جئتك منذ محمد»، لكن ال تقل: «يوم

وأنتم ترون أن ما نذكره اآلن هو وصٌف لواقع اللغة، هذا وصف لواقع اللغة 

 الذي وجد النحويون اللغة عليها.

ما يختص بجر األسماء النكرات، يعني: ال  ال سِ الثالث من  يع الح وَ:
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ُربَّ أٍخ لك لم »، فهو يجر النكرات، نحو: «ُربَّ »جر المعارف، وهو الحرف: ي 

ب كتاٍب قرأته فاستفدت منه»، «ربَّ رجٍل ينتظرك يف الخارج»، «تلده أمك ، «ر 

، «ُربَّ أخي أحبه»، «ربَّ محمٍد ينتظرك»وهكذا، لكن ال تجر المعارف، ال تقل: 

 ونحو ذلك.

جر إال النكرات وال تجر المعارف، ذكروا أهنا قد التي ال ت« ُربَّ »ثم ذكروا أن 

ا مطرًدا يف موضٍع واحد، وهو: أن تجر ضمير غيبة مالزًما لإلفراد  تجر الضمير جر 

« ُربَّه»يجوز الوجهان، « ُربَّه فًتى لقيته»، أو «ُربَّ فًتى لقيته»والتذكير، كقولك: 

، إفراد، «ُربَّه»والتذكير، ضمير غيبة، ليس ضمير متكلم أو مخاطب، مالزم لإلفراد 

، فيجوز هبذه القيود؛ ألن «ُربَّها»، والتذكير ما تقول: «ُربَّهما»أو « ُربَّهم»ما تقول: 

هذا المسموع، كل ما خرج عن القاعدة فإننا ملتزمون فيه بالمسموع، وهذا 

، «تهُربَّه فًتى لقي»، أو «ُربَّ فًتى لقيته»المسموع اطرد على هذا األسلوب، فتقول: 

إذا أردت أن ُتدخل الهاء استعمااًل لهذا األسلوب، « ُربَّ فتي ي ن لقيتهما»فإن قلت: 

أيًضا تلتزم بضمير الغيبة المالزم لإلفراد والتذكير، ولو « ُربَّه فتي ي ن لقيته»تقول: 

، فأردت أن تستعمل هذا األسلوب «ُربَّ فتيٌة لقيتهم قبل قليل فأعجبوين»قلت: 

فيه كما « ُربَّ »، هذا األسلوب مطرد، و«فتيٌة لقيتهم قبل قليل فأعجبوين ُربَّه»تقول: 

ترون داخلة وجارة لضمير، فهذا األسلوب مطرد، لكن ُيقتصر فيه على ما ُسمع 

وال ُيتوسع فيه بالقياس؛ ألنه مخالٌف للقاعدة، وال ُيتوسع بالقياس إال فيما يخالف 

 القاعدة.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

بَّااااااه ل  تياااااا   عااااااوط نلااااااى مااااااارو

 

 يااااااورث الممااااااد  ائب ااااااا للجااااااابوا 

 انتهينا من ثالثة أقسام. 

، «اهلل»ما يختص بجر لفظين، لفظ الجاللة  ال سِ ال اب  من  يع الح وَ:
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، أو مضاًفا إلى ياء المتكلم، وهي تاء القسم، «الكعبة»مضاًفا إلى « رب»ولفظ 

 »ال تجر إال لفظ الجاللة « تاء القسم»فـ
ِ
 (ىئ ىئ ىئ)كقوله:  ،«تاهلل

ترب »؛ كقول العرب: «الكعبة»مضافًة إلى « رب»، وتجر كلمة [57األنبياء:]

تربي، ألفعلن »، أو مضاًفا إلى ياء المتكلم؛ كقولهم: «الكعبة، ألفعلن كذا وكذا

، «تالليل»، «تالطور»، ولكنها ال تجر غير ذلك، يعني: ال تقل: «كذا وكذا

القاعدة؛ ألن هذه التاء استعمالها قليل، وبالتتبع نجد ؛ أخًذا ب«تالعليم»، «تالعزيز»

أهنا ال ُتستعمل إال يف القسم، وال ُتستعمل يف القسم إال مع لفظ الجاللة والرب؛ 

 ولهذا اقتصروا فيه على المسموع.

ولو أن العرب توسعت يف تاء القسم؛ لتوسع النحويون بعد ذلك معهم،  

سعت فيه العرب توسع فيه النحويون وأجازوا ما وأجازوا ما لم ُيسمع، األمر إذا تو

لم ُيسمع؛ بناًء على أن العرب توسعوا فيه، فإذا وجدوا أن العرب ضيقت يف هذا 

األمر فإهنم يضيقون تبًعا لهم؛ ألن اللغة يف األصل سماع، والسماع يجب أن ُيؤخذ 

يتحقق بذلك  بجانبيه: الفعل والرتك، فالذي فعلوه نفعله، والذي تركوه نرتكه؛ لكي

االتِّباع الكامل للعرب يف لغتها، الذي فعلوه أمره واضح، والذي تركوه إن علمنا 

أهنم تركوه فيجب أن نرتكه، فإن تركوه ولم نعلم أهنم قصدوا تركه؛ ننظر حينئٍذ يف 

 القرائن؛ إن وجدنا قرائن تدل على أهنم قصدوا تركه، فيجب أن ُيرتك. 

ستعمال لهذه الكلمة يدل على أهنم بالفعل قصروها قلُة اال وِمْن  يع ال  ائن:

 على هذا األسلوب، فهذا من منهج النحويين يف السماع والقياس.

وعلى  لك لو أر نا أ  نلْب الَالم على ف وَ الم  الع  ين التك  ذ  ا 

 ابن مالك، نعيد ون ول: 

 «.متى، لعل، كي»إن ثالثًة منها الجر هبا قليٌل أو شاذ، وهي: 
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ثٌة منها سبق الكالم عليها يف باب االستثناء، فتكون حرف جر إذا جرت ما وثال 

 بعدها، وُيفهم منها االستثناء.

ا  ن سِ قسمين:   والباقك بعد  لك أربع  ع   ف ل 

 سبعٌة تجر كل األسماء، ظاهرًة كانت أو مضمرة. -

 وسبعٌة تجر الظاهرة دون المضمرة. -

المضمر أيًضا تنقسم إلى أربعة أقسام،  وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون

 وهي التي ذكرناها قبل قليل.

 هل يف أي سؤال، أم ننتقل اآلن إلى قضيٍة أخرى يف حروف الجر؟

 ...الطال :

 ُيعربونه تمييًزا لحذف الضمير.« ُربَّه فًتى» ال يخ:

 ...الطال :

شاذ الشاذ والضرورة، الضرورة يف الشعر، والشاذ يف الكالم، ال ال يخ:

والضرورة: هو ما خالف القاعدة، ما خالف القياس المطرد. أما المسموع نفسه 

فهذا فصيح ال شك يف ذلك أنه فصيح، المسموع نفسه، يعني: هذا البيت الذي 

ُسمع فيه هذه المخالفة أو هذه الجملة بالذات التي ُرويت عن العرب، هذه ال شك 

هي يف ذاهتا حجة؛ ألهنا مسموعة من أهنا فصيحة؛ ألهنا مسموعة من فصيح، يعني: 

حجة، فال خالف يف صحتها، وإنما كالمهم عن القياس عليها: هل ُيقاس عليها أم 

 ال ُيقاس عليها؟

 ...الطال :

ا،  ال يخ: ليس « ترب الكعبة»هذا ما فيه إشكال، هذا قياس، هذا ليس شاذ 
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ا هو قياس،  ترب الكعبة »، «ترب الكعبة ألجلسن»، «ترب الكعبة ألسافرن»شاذ 

« الرب»قياس، هذا ما فيه إشكال، لكن ما يجر إال كلمة لفظ الجاللة و« ألجتهدن

أو الياء، لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميًرا، فتقول مثاًل: « الكعبة»مضافة إلى 

؛ حينئٍذ ِقست على شاذ، قست على هذه األبيات، لكن لو استعمل «نحن كُكم»

، هذه عبارة فصيحة ال شك فيها؛ ألن «ك وأنت كيأنا ك»عبارة الحسن بالذات: 

قائلها الحسن، والحسن من الفصحاء، لكن ال تقس عليها بعد ذلك غيرها مِن  بقية 

 الضمائر، ونحو ذلك. هكذا ُيقال يف كل مسموع.

بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألٍة أخرى، وهي مسألة ثانية التي ذكرنا أهنا 

الم على معاين حروف الجر واستعماالهتا، سيذكر اآلن يف هذا الباب، وهي: الك

يف حقيقتها  -يا إخوان-حروف الجر ويذكر معانيها يف الكالم، وهذه المسألة 

ليست من مسائل النحو األصلية، مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعراًبا 

ا وجزًما. هذه مسائل النحو  األصلية التي وبناًء، فإن كانت معربة فرفًعا ونصًبا وجر 

 ُيضبط هبا الكالم صحًة وخطًأ.

هذا يدخل يف  -ومِن  ذلك معاين حروف الجر-والكالم على المعاين عموًما 

باب متن اللغة، ويدخل يف قسٍم منه علم البالغة، إال أن مثل هذه العلوم يصعب أن 

جد تفصل بينها فصاًل كاماًل، والمتقدمون ال يكادون يفصلون بين علوم اللغة، فت

أن أحدهم يتحدث يف النحو ويتحدث يف الوقت ذاته يف الكتاب نفسه عن أشياء  

كثيرٍة من العلوم األخرى، لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم، 

 جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم.

ا للنحوي؛ ألن   ومِن  ناحيٍة أخرى، فإن معرفة معاين حروف الجر مهمٌة جد 

مِن  « من»ذه الحروف ستختلف أحكامها باختالف معانيها، فمثاًل لو أخذنا ه

حروف الجر لها معاٍن، فإذا كانت مثاًل زائدة فتختص بأحكاٍم وشروط، ال تجر إال 
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« من»نكرة، وُتسبق بنفي أو هنٍي أو استفهام، ُيشرتط فيها هذا األمر، وال ُيشرتط يف  

تطيع أن ترتب هذه األحكام وتطبقها إال إذا التي تأيت بالمعاين األخرى، فما تس

 عرفت هذه المعاين؛ فلهذا ذكروا هذه المعاين يف كتب النحو. 

وأما دراستها بتفصيل وتوسع؛ فإن الذين يدرسوهنا بتفصيل وتوسع هم الذين 

يهتمون بالمعاين؛ كعلماء أصول الفقه، ُتدرس عندهم هذه بتوسع كبير، وكذلك 

لهم، وكذلك يف علم البالغة، وقلنا: يف متن اللغة، تفتح أي المفسرون تأيت يف أصو

 يف حرف الميم، ثم تجد معانيها وما يتعلق هبا من معاٍن. « من»معجم ستجد 

لكن قلنا: إن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاين ولو باإلجمال؛ فلهذا 

ا يا إخو ذكروها. ومِن  ذلك ابن مالك  ان، ومعرفة هذه المعاين مهمة جد 

وبخاصة لطالب العلم؛ ألهنا ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه، وبالحديث النبوي 

 ومعانيه، وبمعاين الكالم عموًما.

 : ، فقال«من»وقد بدأ ابن مالٍك بالكالم على معاين 

ك األَْمَِنَاهْ .369
 َبعلْض َوَبيلْن َواْبَتِدْ  لِ

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ

اااك َنْفاااك َوِشاااْبِهِه َلَمااا   .370 
 َوِزياااَد لِ

 

 َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِبااااااا أ ِمااااااْن َمَفاااااا    

يف بيٍت آخر -سنذكرها، ثم إنه ذكر  «من»فذكر يف هذين البيتين أربعة معاٍن لـ  

 ، وسنذكره إن شاء اهلل تعالى.«من»معنًى خامًسا لـ  -سيأيت

أن تأيت « مِن»ِمن  معاين ( وهو التبعيض، فَبعلْض قوله: ) المعنى األول:

 ٻ ٻ ٱ): للتبعيض، وعالمة ذلك أن تقع كلمة بعٍض موقعها؛ كقوله 

واهلل -أي: من ما، والمعنى  ،(ې) [92آل عم ا :] (پپ پ ٻ ٻ

-أعلم: لن تنالوا الرب حتى تنفقوا بعض ما تحبون، وكذا جاءت قراءة ابن مسعود 

هنا من حيث « من»، فـ«ا تحبونحتى ُتنفقوا بعض م»وهي من القراءات الشاذة: 
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 العمل حرف جر، لكن من حيث المعنى تبعيضية.

، أي: أكلت «أخذت من علم زيدٍ »، أو «أكلت من الطعام» ومن  لك قولك:

 (چ چ چ چ ڇ ڇڇ): ومن  لك قوله بعض الطعام، 

أي: بعضهم من آمن وبعضهم من كفر، بعضهم الذي آمن وبعضهم  ،[253الب  ة:]

 ذه مِن التبعيضية.الذي كفر، فه

للتبيين، هذا معنى مهم قد « مِن»( تأيت َوَبيلنْ )يف قوله: « من»لا  المعنى الثاين

ومجرورها، « مِن»على بعض طلبة العلم، معنى التبيين، يعني: أن تأيت  يلتبس

المجرور الذي بعدها يأتيان؛ لتبيين ُمبهٍم سابق، وعالمة ذلك: أن مجرورها يأيت 

 يعني: يصح يف المعنى أن تجعل مجرورها خربًا لضميرها.  خربًا لضميرها،

 [30الحن:] (ى ائ ائ ەئ) :لمن  لك قوله 

هنا ليست تبعيضية، وإنما هي تبيينية، يعني: بيَّن الرجس هذا وأنه هو  (ڤ)

 (ى ائ ائ ەئ) األوثان، الذي ُأمروا باجتنابه هنا األوثان

الذي هو األوثان، فلم ُينهوا  واهلل أعلم: اجتنبوا الرجس-فالمعنى  ،[30الحن:]

 عن بعض األوثان، إنما هنوا عنها جميًعا، فليست تبعيضية.

ُيحلون  [31الَهَ:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ) :ومن  لك قوله 

الثانية، أساور من ذهب، ليست تبعيضية، أساور « من»فيها من ذهب، ننظر لـ 

، ُتعرب حينئٍذ بعضها ذهب، وإنما تبيينية، أي: أساور هي ذهب، يعني: من ذهب

 أساور هي ذهب. ،(ھ)صفة، شبه جملة صفة لـ

فهي إما ابتدائية، يعني: ُيحلون فيها ُحلي ا،  (ہ ہ ھ)األولى  (ڤ)أما 

هذه الُحلي تؤخذ من األساور، أو زائدة على مذهب األخفش الذي ال يشرتط 
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ۆئ ): -تعالى-لزيادهتا شروًطا، أي: ُيحلون أساور، ويدل على ذلك قوله 

 الزائدة.« مِن»، وسيأيت كالٌم على [21اإلنسا :] (ۈئ

ما تفعل من »؛ كأن تقول: «مهما»و« ما»التبيينية هذه أكثر ما تكون بعد « من»و

، ثم «ما تفعل فلن أرضى عنك»، كان يمكن أن تقول: «شيٍء؛ فلن أرضى عنك

 ، ما تفعل فعاًل «ما تفعل»هذا بيان لمبهم، « من شيءٍ « »ما تفعل من شيءٍ »قلت: 

ما »، ثم تقول: «ما ُتلقي فهو جيد»، «ما تأخذ فلن أمنعك»هو شيٌء، تقول مثاًل: 

ومجرورها « من»، «ما ُتلقي من موعظة»، «ما ُتلقي من قصيدة»، «ُتلقي من كلمة

هنا تبيينية، ُتب ي ن هي ومجرورها المبهم « من»بياٌن للمبهم السابق، فيقولون: 

 السابق. 

، يعني: [106الب  ة:] (پ پ پ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ )قال تعالى: 

يعني: يف منسوخ،  ،(ٻ ٻ)ما ننسخ شيًئا هو آيٌة، فهذا المنسوخ ما هو؟ قال: 

تبيين للمبهم السابق  (ٻ ٻ)فـ، (ٻ ٻ)ما هذا المنسوخ؟ ميزه بقوله: 

 المفهوم، وهو المنسوخ.

، يمكن أن [2لا  :] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)قال تعالى: 

يعني: هناك مفتوح،  ،(ۈ ۈ ٴۇ)تح اهلل فال ممسك له، نقول يف الكالم: ما يف

هذا مبهم عام، تريد  (ۈ ۈ ٴۇ)شيء فتحه اهلل، ما هذا الشيء الذي فتحه اهلل؟ 

 ، ما(ما يفتح اهلل من رحمة)التبيينية، « من»أن تبينه وأن تذكره، فتذكره مجروًرا بـ 

 يفتح اهلل من خير، ما يفتح اهلل من علم، وهكذا.

مهما تفعل من »، «مهما تفعل فأنت كريم»كأن تقول مثاًل: « مهما»وكذلك بعد 

ڤ ڤ ڤ ڦ )، قال تعالى: «مهما تفعل من خطأ»، «مهما تفعل من فعلٍ »، «أمرٍ 
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نقول يف الكالم: مهما  [132األع اَ:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

تأتنا به فما نحن لك بمؤمنين، ما هذا الذي أتيت به؟ لك أن ُتبهمه ولك أن تبينه، 

، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به مِن  موعظة، «من»من طرق تبيينه أن تجرها بـ ف

 التبيينية.« من»مهما تأتنا به من دليل، فلن نؤمن به، فهذه هي 

وبعض النحويين ُيرجع معنى التبيين إلى معنى التبعيض، هو يقر بأن المعنى 

ود إلى التبعيض، لكن الدقة يف الدقيق هنا تبيين، لكنه يقول: يف المعنى العام يع

المعاين تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين، كما ذكرنا قبل قليل يف الفرق 

 بينهما، واهلل أعلم.

    ...الطال :

، ثم ُتخرب «الذي»النحويون يقولون: عالمة ذلك أن تجعل محلها  ال يخ:

 ائ ائ ى)بمجرورها عن ضميرها، هذا إذا كان معرفة؛ كقوله: 

، أي: واجتنبوا الرجس الذي هو األوثان، فجعلت األوثان [30الحن:] (ەئ

خربًا لضميرها الذي هو، فإن كان نكرة جعلت مجرورها خربًا لضميرها مباشرة؛ 

 ، يعني: أساور هي ذهب.[31الَهَ:] (ھ ھ ھ)كقوله: 

، معنى االبتداء: ابتداء الغاية، وهذا هو المعنى األوسع لها المعنى الثالث  و:

بل هو المعنى الذي ال يقر البصريون بغيره، فالبصريون يجعلون لكل حرٍف من 

حروف الجر معنًى واحًدا أصلي ا، والمعاين األخرى يقرون هبا، ولكنهم يحملوهنا 

هو االبتداء، وال شك « من»حماًل على هذا المعنى األصلي، فالمعنى األصلي لـ 

، سواٌء كانت الغاية مكانية، أم كانت الغاية «مِن»أنه المعنى األوسع انتشاًرا لكلمة 

اللة على ابتداء الغاية يعني: الفعل مِن  أين بدأ  زمانية، أم كانت الغاية غير ذلك. الدَّ

خرجت من »، قد تكون الغاية ابتداؤها بداية مكانية، مثال ذلك: «مِن»تدل عليه 
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خذ الكتب من »: بينت بداية الفعل، تقول مثاًل « من»، فـ «البيت إلى المسجد 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)بداية مكانية، قال تعالى: « المكتبة

، يعني: بداية اإلسراء كانت من المسجد الحرام، وهذه [1اإل  اء:] (پ

 كثيرة يف االستعمال يف الكالم.

ڦ )وقد تكون الغاية زمانية، االبتداء قد يكون بالزمان؛ كقوله تعالى: 

انتظرتك من »تقول: ، [108التوب :] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ

من »، يعني: بداية االنتظار العصر، هذا زمان، وتقول العرب: «العصر إلى المغرب

فأيًضا جرت به « لم أره من يوم كذا»الزمان، وقالوا: « من»، فجرت بـ «اآلن إلى غدٍ 

فُمطرنا »الزمان وجعلته غاية. ويف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: 

وقال  ،«ستبدأ المحاضرة من الساعة الخامسة»، ونقول: »إلى الجمعة من الجمعة

 الشاعر: 

  ْياااا   ماااان أزمااااا  يااااوم فليماااا أ 

 

اا بن ذاال التمااارب   نلااى اليااوم قااد جو

يمدح أسياًفا أهنا مدربة من يوم حليمة، يوم مشهور من أيام العرب، معركة  

 ُسميت بيوم حليمة.

ن    -نية، كما رأينا يف هذه الشواهد واألمثلة تأيت البتداء الغاية الزما« مِن»وكو 

هو قول األخفش والمربد والكوفيين، وخالف يف ذلك بعض البصريين، فقالوا: إن 

للزمان قليل، « من»المسموع من نحو ذلك قليٌل ال ُيقاس عليه، يعنون: أن جر 

 ،«منذ ومذ»، حق الزمان أن ُيجر بـ «منذ ومذ»ويقولون: إن الذي يجر الزمان هو 

ستبدأ المحاضرة منذ الساعة »، «مذ العصر»، أو «انتظرتك منذ العصر»فتقول: 

، «منذ ومذ»، ونحو ذلك، فيجعلون هذا األسلوب من حق حرف الجر «الخامسة

 ، وهذه الشواهد؟«من»وال ُيثبتون هذا المعنى الغاية الزمانية لـ 
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انتظرتك من »، «نيةسنبدأ من الساعة الفال» أما األمثل  التك  ذ نا ا من عندنا:

، «، قل: )انتظرتك منذ العصر«انتظرتك من العصر»هذا خطأ، ال تقل: « العصر

لكن الشواهد التي ُسمعت من العرب يف نحو ذلك يقولون: إما قليلة ال ُيقاس 

ا، والشواهد عليه كثيرة، فهذا حقها، « منذ ومذ»عليها، وجر الزمان بـ  كثيٌر جد 

كلفوا يف تخريجها بتقدير مصدر، كقولهتعالى: وهذه الشواهد ُمخرجة، فت

قالوا: المعنى: من تأسيس  [108التوب :] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 جارة للمصدر.« من»أول يوم، فقدم المصدر فصارت 

للزمان جائز؛ لهذه الشواهد؛ ولكونه « من»واهلل أعلم: أن جر - والحق يف  لك

تجر الغاية، كما رأينا يف « نم»غير مخالٍف للقياس، فإن القياس قد دل على أن 

الغاية المكانية، وكما سيأيت يف الغايات غير المكانية والزمانية، فكما أهنا جرت 

حتى عند -الغايات عموًما، فال مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين 

أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز يف تجويزها الشواهد القليلة،  -البصريين

المسألة موافقة للقياس يكفي أن تأيت شواهد قليلة لتجويزها، وإنما يعني: 

يتشددون يف الشواهد القليلة يف المسألة التي ال توافق القياس، يقولون: ال، ما نذكر 

 شواهد قليلة. 

، وكون «فعولة»ولهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهٍد واحد يف النسبة إلى 

على قياس باب النسب، وإنما يكون بحذف الواو، ال يكون « فعولة»النسبة إلى 

، مع أن القاعدة والقياس يف باب النسب أنك إذا نسبت «فعلوا«: »فعولة»فتقول يف 

إلى كلمة، فالقاعدة والقياس أن الكلمة ال تتغير، وإنما تأيت فقط هبا للنسب؛ كبحر 

تتغير عند  وبحري، وقيس وقيسي، وهكذا، إال يف مسائل قليلة نصوا عليها. هذه

؟ ليس فيها إال شاهد «فعولة»النسب، هذه شواهد جاء فيها السماع ودل عليها، 

واحد قول العرب: شلوءة، يف النسبة إلى... ومع ذلك احتجوا هبا وقالوا: إن 
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يكون النسب « فعيلة وُفعيلة»؛ ألن القياس دل على أن «فعلوا«: »فعولة»النسبة إلى  

جهيل »وفعيلة ُفعلي كـ ،عقدي وقبيلة وقبليإليهما بحذف الياء؛ كعقيدة و

 ، فتكون فعيلة مثلهما.«وُجهلي

الشاهد ليس هذا اطراًدا من النحويين، النحويون ال يقيسون على القليل إذا 

كان غير موافق للقياس، أقصد: جمهور النحويين الذين تابعوا البصريين، فإن كان 

اس؛ فإنه كاٍف يف احتجاجهم على هذا القليل موافًقا للقياس أو غير مخالف للقي

 تجويز هذه المسألة. 

هذه الطريقة العامة عندهم، وهبذا نستطيع أن نحتج على ضعف قولهم يف 

أهنا تجر الغايات، جرها للغاية الزمانية لو لم يرد « من»؛ ألن القياس العام يف «من»

أدلٌة قليلة؛ كآية فيها دليل؛ لكان للقائلين بجوازه قياًسا وجه، فكيف وقد جاءت فيه 

وحديث وبيت من الشعر؟! فيكفي هذا السماع القليل يف تجويزه، فنقول: إن جر 

، وهذا هو الكثير وهذا حقها، ولكن يجوز أن ُيجر أيًضا «منذ ومذ»الزمان يكون بـ 

 ، وال يدخل يف حيز الخطأ وال حيز الضعف. «من»بـ 

 فضل، أريد الجادة. أريد الفصاحة وأريد األ لَن لو  للنا  ائل وقال:

ستبدأ المحاضرة منذ »، «سأنتظرك منذ العصر»، «منذ»ُجر الزمان بـ  ل لنا له:

ال يدخل يف حيز الخطأ وال حيز الضعف، « من»، لكن لو جرها بـ «صالة المغرب

 واهلل أعلم.

، الثاين: التبيين، «التبعيض»المعنى األول: «. من»فهذا هو المعنى الثالث لـ 

 بتداء الغاية. الثالث: ا

قلنا: إما أن تكون الغاية غاية مكانية، وهذا جائز باتفاق. وإما أن تكون الغاية 

فنا أن هذا هو القول الراجح، وقد تكون الغاية ال مكانية وال  ر  غايًة زمانية وع 



 

 
e 

g h 

f  189 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

زمانية، وُيسميها بعض النحويين المتأخرين بالغاية الشخصية؛ كقوله 

 :« من محمد وقوله »ِ ال ومنلى   قل عفي ،

 :(ہ ہ ہ) [:30النمل]  وهذا مطرد وشائع يف الكتابات؛ يف كتابة

الرسائل. والظاهر مِن  كالم المتقدمين أن مثل ذلك داخٌل يف الغاية المكانية ولكنه 

بتوسع. وبعض المتأخرين ينص على هذه الغاية الشخصية، وال خالف يف 

إدخالها يف الغاية المكانية، وهذا قول جوازها، ولكنها قد ُتسمى شخصية فُيكتفى ب

 ابن مالك: 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ

َبعلْض َوَبيلْن َواْبَتِدْ  لِك انظروا يف األمكنة جعله معنى ثابًتا ال خالف فيه ) 

 َ ْل ِك َوَقْد و أجاز هذا األمر، لكنه أجازه على قلة، قال: )(. أما يف األزمنة هاألَْمَِنَهْ 

يجوز أن تجر « مِن  »(، فهو جائٌز عنده على قلة، هذا الذي قلناه: إن األَْزِمنَهْ  لَِبْدءِ 

 «.منذ ومذ»الزمان ولكنه قليل؛ ألن الجادة والحق يف جر الزمان أن يكون بـ 

فقد تأيت  َوِشْبِهِه(، َنْفك لِك )َوِزيَد له:  و اليل  ذ ع يف قو« من»لا  المعنى ال اب 

 بمعنى الزيادة.« من»

وقد  للزيادة، أن تأيت زائدة،« من»أن تأيت « مِن»قلنا: المعنى الرابع مِن  معاين 

  ذ  ابن مالك لزيا  ها ش  ين: 

َنْفك  لِك َوِزيَد أن تكون بعد نفٍي أو هنٍي أو استفهام، وهذا قوله: ) ال  ط األول:

عند  -سبق يف باب سابق-(، فالنفي معروف بأدوات النفي، وشبه النفي ْبِههِ َوِش 

 النحويين هما النهي واالستفهام.

(، فمن َلَم   َنََِ ة  أن تجر نكرًة ال معرفة، وهذا قول ابن مالك: ) وال  ط الثاين:

 «: ما جاءين من رجلٍ »ذلك أن تقول: 
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 حرف نفي.«: ما» 

 فعل ماٍض. «: جاء»

 ف جر زائد دخل على الفاعل.حر«: من»

 فاعل.«: رجلٍ »

وعرفنا مِن  قبُل أن حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة ال تغير اإلعراب، 

؟ نقول: اسم مجرور أم «ما جاءين من رجلٍ »يف قولنا: « رجل»يعني: كيف نعرب 

فاعل؟ نقول: فاعل مرفوٌع محال  مجرور لفًظا، يعني: عليه ضمة وال ما عليه 

ة؟ عليه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ضم

 الزائد، يكون إعراهبا حينئٍذ من قبيل اإلعراب التقديري.

استفهام،  (ەئ)فـ [3لا  :] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی): قال 

 (ڀ)واهلل أعلم: هل خالٌق غير اهلل يرزقكم، فـ-مبتدأ، والمعنى  :(ڀ)

ُسبقت باستفهام ودخلت على نكرة، توافر  الجارة، (ڤ)مبتدأ، وقد دخلت عليه 

 الشرطان.

 مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا. :(ڀ)

واهلل أعلم: ما إلٌه -المعنى  [62آل عم ا :] (پ پ پ ڀ ڀڀ)وقال تعالى: 

حينئٍذ ما إعراهبا؟  (ى)زائدة بعد نفي ودخلت على نكرة، فـ (ڤ)إال اهلُل، فـ 

 ا.مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفظً 

 [102الب  ة:] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ)قال تعالى: 

، ودخلت على نكرة، واللفظ يستغني «ما»جارة زائدة؛ ألهنا ُسبقت بنفي  (ڤ)
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؟ مفعوٌل به منصوٌب محال  «أحًدا»، فما إعراب «وما هم بضارين به أحًدا»عنها، 

ال يقم من » ،«، أو: )ال يقم من طالب«ال يقم من أحد»مجروٌر لفًظا، وإذا قلنا: 

 زائدة؛ ألهنا مسبوقة بنهي وداخلة على جر. « من»، «يقم»فاعل «: أحد« »رجل

ما مفر  لباٍغ، ثم « َمَف    ِمنْ  لَِبا أ  َذَما»مثال ابن مالك يف آخر البيت:  ومن  لك:

، مبتدأ ودخلت «مفر  »، ما من مفر  لباٍغ، فما إعراب «من»دخلت  ؟ مبتدأ، ما مفر 

جار ومجرور، « لباغٍ »فهو الخرب، والخرب إذا كان شبه جملة « لباغٍ »ما أ«. من»عليه 

 فإن تقديمه كثير، وهذا ذكرناه يف باب المبتدأ والخرب، ومثلنا له كثيًرا.

واهلل أعلم: ما يأتيهم -المعنى  [5ال ع اء:] (ڤ ڤ ڤ ڦ)وقال تعالى: 

 ذكٌر، فهو فاعل.

زائدة، أي: هل  «من»فـ [98م يِ:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)وقال تعالى: 

 تحس منهم أحًدا.

الزائدة ُتزاد بالشرطين المذكورين: أن ُتسبق بنفٍي أو هنٍي أو « من»إذن فـ

استفهام، وأن تجر نكرة، هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي نص عليه ابن مالك 

 يف البيت.

وبعض النحويين؛ ذاألأفف والَسائك يميزو  زيا  ها بال ش ط، ي ولو : 

 غنت الممل  عنها لهك زائدة، ويستدلو  على  لك ب وا د: متى ما ا ت

 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)ما ذكرناه يف قوله تعالى:  أول  يع ال وا د:

ۆئ )األولى قد تكون زائدة، ويدل على ذلك قوله تعالى:  (ڤ) [31الَهَ:]

يستغني عنها اللفظ ال المعنى، المعنى سيأيت بعد « من»، فـ[21اإلنسا :] (ۈئ

 قليل.
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، فدخلت ولم ُتسبق بنفي وال هني «قد كان من مطر» ك قول الع ب:ومن  ل 

أين  [34]األنعام:  (ول د جاء  من نبل الم  لين)وال استفهام، وقال تعالى: 

الفاعل الجائي؟ النبأ، والنبأ هنا معرفة أم نكرة؟ معرفة باإلضافة، ومع ذلك لم 

 ُيسبق بنفٍي وال هنٍي وال استفهام.

 ،3]نوح:  (ڱ ڱ ں ں ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)وقال تعالى: 

 المعنى: يغفر لكم ذنوبكم، كما يف بعض اآليات. [4

فهذه الظواهر تدل على قولهم، وكلها مخرجٌة عند الجمهور، كقوله تعالى: 

سبق أهنا ابتدائية، وهذا واضٌح فيها،  [31الَهَ:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)أن تحليتهم تبدأ باألساور، وقال تعالى: 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ)أي: ولقد جاءك نبٌأ من نبأ المرسلين،  ،[34عام:]األن

جميًعا وقد يغفر  قد يغفر الذنوب ليس واجًبا أن تكون هنا زائدة؛ ألن اهلل 

 بعض الذنوب، فكال المعنيين مراٌد ومستعمل، هذا المعنى الرابع.

 هنا زائدة تفيد الزيادة، إنما هو يف اللفظ، وهذا« من»إن  وقول النحويين:

كررناه كثيًرا، معنى ذلك: أن بناء الجملة ال يحتاج إليها، بناء الجملة يتكون من 

فعل وفاعل، هل الفعل والفاعل يحتاجان بينهما إلى حرف جر؟ ال، فإذا جاء 

بينهما حرف جر قالوا: إنه زائد؛ ألن بناء الجملة ال يحتاج إليه؛ فلهذا قال بعضهم: 

لب والمطلوب، لو جاء طالب ومطلوب، فعل إن الزائد هو الذي يأيت بين الطا

، تقول: زائدة، لو أتى فعل متعد  يطلب مفعواًل «من»يطلب فاعل، ثم جاء بينهما 

ڤ ڤ ڤ )به، ثم أتى بينهما حرف جر، نقول: حرف جر زائد، كقوله تعالى: 

بين الفعل المتعدي  (ڤ)، أي: هل تحس أحًدا، ثم جاءت [98م يِ:] (ڦ ڦ

، أنه يأيت وبناء الجملة ال «زائد»وا: هذا زائد، هذا معنى قولهم: وبين مفعوله قال
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 يحتاج إليه.

أقوى « من»أن الجملة بـ لَن من المعنى له معنى، معناع العام: التوذيد، يعنك:

، ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد: إما أن يكون «من»وآكد من الجملة بال 

العموم؛ إما أن يكون للتنصيص على للتنصيص على العموم، وإما أن يكون لتأكيد 

العموم، وهذا مع الكلمات غير العامة، وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ وهذا مع 

ما »، «ما جاءين من طالب»، «ما جاءين من رجل»الكلمات العامة. فإذا قلت مثاًل: 

هذه كلمات خاصة، ليست عامة، عامة « ما جاءين من موظف»، «جاءين من أستاذ

ما »، وقولك: «ما جاءين موظف»، هذه كلمات خاصة، ما الفرق بين: «أحد»مثل 

يحتمل أنك تريد: ما جاء أحد من « ما جاءين موظف»، يقول: «جاءين من موظف

الموظفين، ويحتمل أنك تريد: ما جاء موظف، بل جاء موظفون، موظفان، ُيحتمل 

« من»أتيت بـ، لكن إذا «ما جاء موظف، بل جاء موظفان»ذلك، ويمكن أن تقول: 

هنا نصصت على التعميم، نصصت على العموم، يعني: « ما جاء من موظف»

ما جاءين »؛ لهذا ال يصح أن تقول: عموم الجنس، ما جاءين أحد من هذا الجنس

ما جاءين من طالٍب، »، «ما جاءين من رجٍل، بل رجالن»، «من موظف، بل موظفان

« ما جاءين طالب، بل طالب: »بل طالب(؛ ألنك نفيت هنا الجنس، لكن لو قلت

زائدة يف « من»هنا واضح، فهذا معنى أن « من»مقبول، هناك فرق واضح، ومعنى 

 اللفظ ال يف المعنى.

ما »، ثم قلت: «ما جاء أحد»فإن كان مجرورها داال  على العموم؛ كقولك: 

ن فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد العموم؟ لتأكيد العموم؛ أل« جاء من أحد

 «.أحد»العموم مفهوم من قولنا: 

 فهذا هو المعنى الرابع، وهي المعاين التي ذكرها ابن مالك يف هذين البيتين: 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ
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اااااك َنْفاااااك َوِشاااااْبِهِه َلَمااااا    
 َوِزياااااَد لِ

 

 ا أ ِمااااااْن َمَفاااااا   َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِباااااا 

والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه من قبل، ذكره ابن مالك يف بيٍت قادم، وهو  

 قوله: 

 لاِلْنتَِهاااااااااا َفتَّاااااااااى َوَ مض َونَِلاااااااااى

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

اللة على البدلية لالمعنى الْام :  ی ی ی )كقوله تعالى: ؛ البدلية، الدَّ

انظر أهمية معرفة معاين حروف  [60َ:الزأ ] (ی جئ حئ مئ ىئ

واهلل أعلم: ولو نشاء لجعلنا -حرف الجر، هل المعنى  ؟(ڑ)الجر، ما معنى 

بعضكم مالئكة؟ أو المعنى: لو نشاء جعلنا بدلكم مالئكة؟ المعنى يختلف، 

والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية، ولو نشاء لجعلنا بدلكم مالئكة يف 

 عاين الحروف لها أهمية كبيرة يف معرفة المعنى.األرض يخلفون، فم

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)قوله تعالى:  ومن  لك:

ال تأيت تبعيضية وال تبيينية هنا وال زائدة، وإنما تدل على  (ڤ) [38التوب :]

 البدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل اآلخرة.

هومٌة من ، والبدلية مف«من»إن هذا المعنى ال يثبت لـ وقال بعض النحويين: 

متعلقها المحذوف، أي: لجعلنا بداًل منكم، أرضيتم بالحياة الدنيا بداًل من 

هنا دالة على « من»كما قلنا من قبل: إذا أردنا المعاين الدقيقة؛ فإن -اآلخرة، فهذا 

أم « من»البدلية، يعني: المعنى متفق عليه أنه للبدلية، لكن هل هو مفهوم من 

 مفهوم من متعلٍق محذوف؟

 حتى اآلن يا إخوان؟« من»م معنى ذكرناه لـك

خمسة معاٍن ذكرها ابن مالك كلها، وزاد كثيٌر من النحويين كابن هشام يف 
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« من»معنيين آخرين هما: الظرفية والتعليل، الظرفية يعني: أن  «أوضح المسالك»

ڃ ڃ )تكون بمعنى يف، وهذا المعنى ذكره الكوفيون، ومثلوا له بقوله تعالى: 

. المعنى عند المفسرين: ماذا خلقوا يف األرض، واستدلوا [40لا  :] (ڃ ڃ

، أي: يف يوم [9الممع :] (ٻ ٻ پ پ پ پ)بقوله تعالى: 

 الجمعة.

ۋ )التعليل، وأثبته بعضهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  المعنى الثاين:

 ، أي: ُأغرقوا ألجل خطاياهم.[25نوح:] (ۋ ۅ

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 ةاااك فيااااء  ويوغةاااك مااان مهابتاااهيوغ

 

 لمااااااا يوَلااااااِ ن  فااااااين يبتسااااااِ 

، أي: ُيغضي ألجل مهابته، وهذا البيت ليس «ويوغةك من مهابته»فقوله:  

، وإنما ¶للفرزدق كما اشُتهر عند بعضهم، وليس يف مدح الحسين بن علي 

قائل القصيدة شاعٌر قبل ذلك، قاله يف ممدوٍح آخر، وذكرت ذلك وحققته حينذاك 

لكنني نسيت، لعلنا إن تذكرناه أتينا هبذه المعلومة مرًة أخرى، يقول األخ: إنه 

عمرو بن ُعبيد الُملقب بالحبيب، هو الحبيب، لكن اسمه األول ال أذكره، قاله يف 

 ؟«من»

 نا لائدة ذنت فة  ها مني  روس، لَن الوقت يةيق، لعلنا نل يها اآل  ليما 

 د ق أ ها ل هاب الدين األ رعك ي ول ليها: ب ك من وقت، و ك أبياطض جميل  ق

 ذااااااااااااِ  ا ب أيااااااااااااك  سااااااااااااتبد

 

 مااااااااا  َاااااااايا الاااااااا أل األ ااااااااد 

 أأمناااااااااااات جبااااااااااااار السااااااااااااما 

 

 ء ومااااااان لاااااااه الااااااابطف األشاااااااد 

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه 

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ 

 

 ويةاااااااااعَ الْصاااااااااِ األلاااااااااد 
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 ولاااااااااايلك العاااااااااا ر ا  اااااااااااى 

 

 أ ااااااال الت اااااااى ولاااااااه ا اااااااتعدوا 

 األبيات تأتيك بال تكلف؛ ولهذا تدخل القلب مباشرة بال تكلف.فبعض  

 وقوله: 

 ذااااااااااااِ  ا ب أيااااااااااااك  سااااااااااااتبد

 

 مااااااااا  َاااااااايا الاااااااا أل األ ااااااااد 

 نافية.«: ما» 

 خربٌ مقدم.«: هكذا»

 مبتدٌأ مؤخر.«: الرأي»

ال تعمل يف خربها إذا تقدم، من شروط إعمالها أن « ما»، «ما»كأنك قلت: خرب 

«: ك»التنبيهية، حرف تنبيه، ثم كذا « ها»هكذا أصلها يتقدم اسمها على خربها، 

اسم يف محل جر، صارت شبه جملة، جار ومجرور خرب مقدم، «: ذا»حرف جر، 

هكذا »، «كذا قول فالن»مبتدأ مؤخر، وهذا األسلوب كثيٌر يف الكالم، «: الرأي»و

 مبتدأ.«: قول فالن»خرب، و« هكذا»إذن سرتفع؛ ألن « قول فالن

 السااااااااااااما أأمناااااااااااات جبااااااااااااار

 

 ء ومااااااان لاااااااه الااااااابطف األشاااااااد 

 موصولة، يعني: الذي له البطش األشد.«: من» 

 الصلة، وإعراهبا كالسابق  «:له البطش األشد»

 شبه جملة خربٌ مقدم.«: له»

 مبتدٌأ مؤخر.«: البطش»

 ثم قال: 

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 
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 ؟ يف  لك قو  : ؟ مفعولض مطلق، ما ناصبه«ي ين ا»ما نع اب 

 ؛ ألنه من معناه؛ ألن اليقين بمعنى العلم.«اعلم» ال ول األول: 

أنه فعٌل مقدر من لفظه، أي: اعلم أيقن يقينًا، وقد درسنا ذلك يف  ال ول الثاين:

 ، ثم قال: «باب المفعول المطلق»

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ 

 

 ............... 

؟ خرٌب لمبتدأ محذوف، يعني: ما من مقام العرض بد  هو «عرٌض »ما إعراب  

ضبٌط آخر يف الكالم؟ هل يمكن أن نقول: « عرض»عرٌض، وهل يجوز يف 

نكرة، « عرضٍ »؟ سيكون بداًل من العرض السابق، مع أن «عرضٍ »، «عرًضا»

يف التعريف والتنكير؛ والعرض السابق معرفة؛ ألن البدل ال ُيشرتط فيه التوافق 

 .[16، 15]العلق:  (ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)كقوله تعالى: 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ

 

 ويةاااااااااعَ الْصاااااااااِ األلاااااااااد 

به ي و  »، ثم قال: «عرٌض »قلنا: مبتدأ لخرب محذوف، هو «: عرٌض » 

 «الةعيَ

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد.

 

¹ 
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 الدرس التاسع واخلمسون
﷽ 

 
 رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل

 أجمعين. 

 أما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، وتقبل اهلل منا ومنكم، 

هي ليلة  -يا إخوان-وجعلنا اهلل من المقبولين؛ إنه على كل شيٍء قدير. الليلة 

من شهر ذي الحجة، سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة اإلثنين الثالث والعشرين 

الدرس المتمم للستين من  -بحمد اهلل وتوفيقه-وألف، يف جامع الراجحي. نعقد 

، وما زال الكالم معقوًدا لشرح باب حروف «شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 الجر.

فقد انتهى ابن مالك من الكالم على تقسيمات حروف الجر، ثم بدأ بالكالم 

، وانتهينا «من»ى معاين حروف الجر، وبدأنا معه بالكالم على معاين حرف الجر عل

 : من ذلك، فقال بعد ذلك 

 لاِلْنتَِهااااااا َفتَّااااااى َوَ مض َونَِلااااااى.371

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

مو لِْلِمْلاااِك َوِشاااْبِهِه َولِاااك.372   َوالاااالَّ

 

ِفاااااااك  اااااااا َوَ ْعِليااااااالأ قو  َ ْعِدَيااااااا أ َأْية 

يَّااااَ  اْ ااااَتبِْن بَِبااااا.373 
 َوِزيااااَد َوالفَّْ لِ

 

ااااااااَبَبا  َبيلنَاااااااااِ  السَّ ااااااااك َوَقااااااااْد يو
 َولِ
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ْر َأْلِصاِق .374  بِاْلَبا اْ َتِعْن َوَعدل َعاول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

 َعَلى لاِلْ تِْعاَل َوَمْعنَى لِاك َوَعانْ .375 

 

ا َعنَاااى َمااا  ز   ْن َقاااْد َلَطااانْ بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااْد َ ِمااك َمْوِضااَ  َبْعاادأ َوَعَلااى.376 

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

 َوبَِهااا التَّْعِلياالو َقااْد .377 
َأ ااا ََ  َشاابلْه بِ

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

ا َوَذَيا َعْن َوَعَلى.378   َواْ توْعِمَل اْ م 

 

 ْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعلَ  

 لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه األبيات. 

 : قال 

 َونَِلى َوَ مض  َفتَّى لاِلْنتَِها

، كلها تدل «إلى، حتى، الالم»: أن هذه الحروف الثالثة وهي: يعني

على االنتهاء، يعني: انتهاء الغاية، سواٌء كانت غايًة مكانية، أو كانت غايًة زمانية، 

ال أهنا يف الحقيقة ليست سواًء يف هذا المعنى، فالباب يف هذا المعنى، أي: الداللة إ

الت على هذا المعنى، «إلى»على انتهاء الغاية بـ  ال  ، وهي األكثر استعمااًل يف الدَّ

اللة على انتهاء الغاية «الالم»، ويف األخير يأيت «حتى»ويأيت بعدها  ، فاستعماله للدَّ

ل د اللة قليل؛ فلهذا يقو على االنتهاء جعلها « إلى»ل كثيٌر من النحويين: إن تأصُّ

« حتى»ُتستعمل يف الغاية كلها، أي: سواٌء كانت يف آخر الغاية أو يف أثنائها، بخالف 

 فال ُتستخدم إال يف آخر الغاية.

، «سهرُت إلى آخر الليل»يعني: لو أردت أن تبين هناية سهرك، فإنك تقول: 

، فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى «سهرت حتى آخر الليل»ولك أن تقول: 

، «سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه»، تقول: «إلى»ثلث الليل؟ الباب حينئٍذ لـ 

استعمالها يف هذا « حتى»؛ ألن «سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه»وال تقول: 

 ا مع آخر الغاية.الباب ليس متأصاًل وكثيًرا، والوارد من الشواهد على استعماله
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اللة على انتهاء «نلى»أما   : فاألمثلة على ذلك كثيرة؛ ألهنا هي األصل يف الدَّ

ڦ ): ، وقال «سهرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه»الغاية، تقول: 

 هنا حرف جر، فدل على الغاية. (ۓ) [5ال در:] (ڦ ڦ ڦ ڄ

 فقلنا: إنه قليل، ولكنه وارد.  غاي يف الدَّ ل  على انتهاء ال« الالم»وأما ا تعمال 

« الالم»ما معنى  [2ال عد:] (ڄ ڄ ڃ ڃڃ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)، وقد جاء يف آيٍة أخرى قوله تعالى: «إلى»هنا؟ 

، وهي كما قلنا: ُتستعمل يف الغاية، سواٌء كانت مكانية أو كانت زمانية، [29ل ما :]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): قوله للغاية المكانية؛ ك« إلى»فـ 

، فدلت على الغاية المكانية، [1اإل  اء:] (پ پ پ پ ڀ ڀ

ڇ )، وقال: [29ل ما :] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ويف الغاية الزمانية قال تعالى: 

 ، فهذه غايٌة زمانية.[187الب  ة:] (ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 [5ال در:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): للغاية الزمانية: قوله « حتى»ويف 

أكلت السمكة حتى »اية المكانية قولهم يف المشهور: هذه غاية زمانية، وللغ

 «: رأسها

 حرف جر.«: حتى»

 اسٌم مجرور.«: رأسها»

، [2ال عد:] (ڄ ڄ ڃ ڃڃ)يف الغاية الزمانية: قوله تعالى: « الالم»ويف 

 ، يعني: لهذا الزمان.«انتظرتك للظهر»وتقول أيًضا: 

ونشرحها  -شاء اهلل إن-وسيأيت أن لالم معاين  أخر، وسيذكرها ابن مالك 
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 ، فهذا معنى قوله: -إن شاء اهلل تعالى-حينذاك 

 َونَِلى َوَ مض  َفتَّى لاِلْنتَِها

 : ثم قال 

 َبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ 

اللة على البدل.   يعني: أن هذين الحرفين مِن  حروف الجر ُيستعمالن للدَّ

ڌ ڌ ڎ ) كما يف قوله تعالى:  ل ك بمعنى بدل،« من»لا 

واهلل أعلم: بدل اآلخرة، وكقوله تعالى: -، فالمعنى [38التوب :] (ڎ ڈڈ

 (ڑ)ما معنى ، [60الزأ َ:] (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)

هنا البتداء الغاية، يعني: أن المالئكة منكم؟ أو تبعيضية: « من»هل  ؟[65الب  ة:]

سرون: ولو كما يذكر المف -واهلل أعلم-أن هؤالء بعٌض منكم؟ ال، ولكن المعنى 

 نشاء لجعلنا بدلكم مالئكة؛ ألن المالئكة ليسوا من جنس البشر.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 جاريااااااا ض لاااااااِ  لذااااااال الم ق اااااااا

 

ساااات ا   ولااااِ  اااايق ماااان الب ااااول الفو

المعنى المتبادر: أن هذه الجارية لم تأكل األشياء الرقيقة، المأكوالت الرقيقة،  

 لبقول، وإنما تأكل البقول.لم تأكل المرقق ولم تأكل الفستق بدل ا

 «.بدل»يف استعمالها بمعنى « من»هذه 

ا–وأما الباء لإنها    وستعمل بمعنى بدل:  -أية 

 ما ورد يف الحديث الصحيح: عن أم المؤمنين عائشة  ومن  لك:
، المعنى: ما يسرين بدلها »ما يس ين بها فم  النعِ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأرضاها، أن النبي 

 حمر النعم. 
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 : قول الشاعر: ومن  لك 

ااااا ن ا رذبااااوا  للياااات لااااك بهااااِ قوم 

 

 شااااانوا اإلِاااااارة ل  اااااان ا ورذباناااااا 

 يعني: فليت لي بدلهم قوًما إذا ركبوا شنوا اإلغارة. 

، «من»فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاين  على البدلي :« ِمن»أما َ  ل  

و البدلية يف هذا فجمعها ابن مالك هناك، وقلنا: ولها معنى آخر سيأيت ذكره، وه

 البيت، وقد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل.

إن شاء -فإن للباء معاين  أخر أيًضا سيأيت ذكرها  وأما َ  ل  الباء على البدلي ،

 ونشرحها تامة. -اهلل تعالى

 ؟«من»ابن مالك ما ا قال يف معاين 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ بِِماااااْن َوَقاااااْد َ ااااا 
 ْل ِ

اااااك َنْفاااااك َوِشاااااْبِهِه َلَمااااا    
 َوِزياااااَد لِ

 

 َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِبااااااا أ ِمااااااْن َمَفاااااا    

 لاِلْنتَِهاااااااااا َفتَّاااااااااى َوَ مض َونَِلاااااااااى 

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

ر األول لكان ( على الشطَبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ قالوا: لو أنه قدم الشطر الثاين ) 

 «.من»أفضل؛ لكي يجمع معاين 

  : ثِ قال ابن مالك

مو لِْلِمْلااااااِك َوِشااااااْبِهِه َولِااااااك  َوالااااااالَّ

 

ِفاااااااك  اااااااا َوَ ْعِليااااااالأ قو  َ ْعِدَيااااااا أ َأْية 

 ، والالم لماذا؟ «الالم»فذكر معاين حرف الجر  

 َوالَّااااااالمو لِْلِمْلااااااِك َوِشااااااْبِهِه َولِااااااك

 

اااااااا َوَ ْعِلْيااااااالأ   ِفاااااااك َ ْعِدَيااااااا أ َأْية   قو

 .......................َوِزْيااااااااااااااااَد   

 

 .....................................

... 

 

 الملك وشبه الِملك والتعدي  والتعليل والزيا ة، ذِ  ذ  لالم من معنى؟
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اللة على « الالم»ذكر هنا خمسة معاٍن، وقد ذكر معنى آخر لـ قبل ذلك، وهو الدَّ

: « الالم» ذ ع من معاين  لصار ممموع ماانتهاء الغاية،    ت  معا أ

اللة على انتهاء الغاية، وشرحناه وضربنا عليه بعض األمثلة،  المعنى األول: الدَّ

 «.االم»على الغاية استعماٌل كثير أم قليل؟ قليٌل لـ« الالم»وعرفنا أن د اللة 

لك، أن تكون للِملك، ُيقال: المِ  «:الالم»المعنى الثاين اليل  ذ ع ابن مالك لا

لك، بمعنى واحد، وهو التملك.  الُملك، الم 

 أن تكون لشبه الِملك. المعنى الثالث:

أهنا تكون للملك إذا كان التملك حقيقي ا، وتكون لشبه الملك  :والف ق بينهما

إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز؛ فلهذا يفرقون، يقولون: هذا ُيسمى 

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ): مِلًكا، وهذا شبه الملك، فقوله 

، «هذه السيارة لعمرو»، «المال لزيد»الالم هنا الم مِلك، تقول:  [284الب  ة:]

 هذه الالم هل الم الِملك، دالة على التملك الحقيقي؟«. العمارة ألبي»

تاح للباب»أما قولك:  ، أو «هذا الِمفتاح للسيارة»، «هذا الِمفتاح للباب»، «الِمف 

هذا ليس على التملك الحقيقي؛ فلهذا «. هذا الباب للبيت»، أو «السرج للدابة»

يسمونه شبه الِملك، وُيعربون عن شبه الِملك باالختصاص واالستحقاق، وهذا 

يرد كثيًرا عند المفسرين اللغويين، الالم لالستحقاق أو لالختصاص، يعنون هبا: 

ص شبه الِملك، االختصاص واالستحقاق، ثم يفرقون أيًضا بين االختصا

واالستحقاق، فتكون الالم لالستحقاق إذا وقعت بين معنًى وذات، إذا وقعت بين 

 أمر معنوي وأمر ذايت. 

 الذي ُيدرك بالحواس الخمسة.  ذما قلنا أذث  من م ة:-اليا ك 

السعادة »الذي ُيدرك بالعقل، ما ُيدرك بالحواس، كأن تقول:  :والمعنول
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، وإنما لشبه الملك، شبه الملك استحقاق أم الالم هنا ليس ملًكا حقيقي ا« للمسلم 

، «القلق للكافر»، «السعادة يستحقها المسلم»اختصاص؟ يسموهنا استحقاًقا؛ 

 ، ونحو ذلك.«الذل للمنافق»

، «السرج للدابة»فإذا كانت الالم بين ذاتين، كأن تقول:  وأما ا أتصاص

تاح للباب»  «.الِمف 

؟ «هذه السيارة لزيد»يف نحو قولنا:  -يا إخوان-« الالم»ما معنى  لعلى  لك

ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك، لالختصاص أم « هؤالء األوالد لزيد»مِلك، 

 لالستحقاق؟ لالختصاص؛ ألهنا بين ذاتين. 

 [72النحل:] (حئ مئ ىئ يئ جب حب): قوله  :ومثل  لك

ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك، اختصاص أم استحقاق؟ يسمونه اختصاًصا، هذه 

هذا شبه ملك، لكن « المسجد للصالة ليس للعب»صاص، ويف قولنا: الم االخت

 اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات والصالة ذات، هذا اختصاص.

 ...الطال :

ليست تعلياًل، المسجد للصالة، تقول: المسجد مختص بالصالة، وإذا  ال يخ:

 فهذا استحقاق. « االحرتام للمسجد»قيل: 

هذا ليس  ،(پ پ) [2:الفا ح ] (پ پ پ پ): قوله 

مِلًكا؛ ألنه ال ُيتصور التملك الحقيقي، الحمد معنى، يسمونه شبه ملك استحقاق، 

 (ۓ ڭ ڭ)، الم االستحقاق، يعني: الحمد مستحق هلل 

، اختصاص، [78يو َ:] (ی ی ی ی جئ)أيًضا استحقاق،  [19ا نفطار:]

 بين ذاتين.
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 االختصاص واالستحقاق.إذن فهذا هو الِملك، وهذا شبه الملك بنوعيه: 

 أن تكون للتعدية. «:الالم»المعنى ال اب  لا

، ما عالقة زيد «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »أي: أن ُتعدى إلى مفعول؛ كقولهم: 

، ما عالقة الضرب بعمرو؟ مفعوله، إال أن «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »بالضرب؟ 

ضرب »يتعدى، « ضرب يضرب»الضرب هنا ال يتعدى بنفسه، مع أن فعله 

. « يضرب ، لكن عندما جعلناه «يضرب محمٌد عمرًوا»، «ضربت عمرًوا»هذا متعد 

تتعجب من ضربه، لكن « ما أضرب زيًدا»الزم، « أفعل التعجب»، «أفعل التعجب»

، «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »إذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأيت به مع الالم، 

 حينئٍذ الم التعدية.أوصلت الضرب لعمرٍو بالالم، فيسموهنا 

، «وهبت لزيٍد مااًل »ويذكر بعضهم أيًضا من أمثلة الم التعدية قولك: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ذلك قوله تعالى:  ْويجعلون مِن

 (چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

، ما ُيقال يف الفصيح: «وهبُته مااًل »، وال ُيقال: «وهبت لزيٍد مااًل » [6 ،5]م يِ: 

، فإن عديته مباشرًة إليه، فهذه «وهبت له مااًل »، وإنما يقول: «وهبت زيًدا مااًل »

هذه أتت بمعنى «. هبني مسافًرا»، «هبني قائًما»التي بمعنى الظن، تقول: « هب»

التي بمعنى « وهب»، لكن «هبني نائًما»الظن، إذا أتت بمعنى الظن تتعدى بنفسها، 

« زيد»، و«ُمعطى»ال مفعول ، فالم«وهبت لزيٍد مااًل »تتعدى بالالم، « أعطى»

، ووصلت لزيد «وهبت مااًل »مفعول؛ ألنه ُمعطى له، فوصلت إلى المال مباشرة، 

 بالالم، فسموها الم التعدية. هذا المعنى الرابع.

 أن تكون للتعليل. المعنى الْام  يف الالم:

 «. جئتك إلكرامك»، أو «جئتك لطلب العلم»وهذا معنى واضح؛ كأن تقول: 
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-، المعنى [8العا ياط:] (ۓ ۓ ڭ ڭ): قوله  :ومن  لك 

واهلل أعلم: وإنه لبخيل بسبب حبه الخير، يعني: المال، اإلنسان بسبب حب المال 

 أي: لبخيل، بخيل بسبب حبه المال. ،(ۓ ۓ ڭ ڭ) بخيل،

 قول الشاعر:  :ومن  لك

 ونين لتعاااااااا وين لاااااااايذ اِ   اااااااازةض 

 

 ذماااا اناااتفض العصااافور بللاااه ال طااا  

 الم تعليلية، أي: تعروين هزة بسبب تذكري إياِك.الالم هنا  

 أن تكون الالم زائدة. و و المعنى األأي :-« الالم»المعنى السا س لا

؟ ما فائدهتا؟ التوكيد، فهي ال «زائدة»وكما ذكرنا أكثر من مرة: ما معنى قولهم: 

نون زائدة تؤثر يف اللفظ، أما يف المعنى فليس هناك شيٌء زائٌد يف المعنى، وإنما يع

مع المفعول « الالم»يف بناء الجملة، بناء الجملة: فعل وفاعل ومفعول، فلو جاء 

يقولون: زائدة؛ ألن الجملة فعل وفاعل ومفعول، قد يأيت ُيزاد للتأكيد، فالمعنى 

  وزيا ة الالم للتوذيد  ل ك على نوعين:الثابت: أن ُتزاد للتوكيد، 

 . قيا ي 

 . ماعي  

. سماعية، يعني: يف شيٍء مما ثبت يف الفصيح، وال ُيقاس قياسية، أي: مطردة

 عليه.

فلنبدأ بزيادهتا للتوكيد سماًعا، تقول: ُتزاد الالم للتوكيد سماًعا بين عامٍل 

ضعيٍف ومفعوله، ومتى يكون العامل ضعيًفا؟ يضعف العامل يف موضعين، مثاًل: 

عني: جاءت األمور ، هذا عامل قوي، فعل ونصب مفعوله بعده، ي«أكرمت زيًدا»

 لَن يةعَ العامل يف موضعين:  على األصول،
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«: زيًدا« »زيًدا أكرمت»إذا تقدم مفعوله عليه، كأن تقول:  الموض  األول:

هو العامل المؤخر، العامل هنا ضعف بالتأخر، فلك أن «: أكرمت»مفعوٌل مقدم، 

 ضعف بتأخره.  ؛ ألن العامل«لزيٍد أكرمت»، ولك أن تقول: «زيًدا أكرمت»تقول: 

واهلل -المعنى  [43يو َ:] (ىئ ی ی ی): قوله  ومن  لك:

، عربت الرؤيا، عربهتا، تعربون الرؤيا،  أعلم: إن كنتم تعربون الرؤيا، التعبير متعد 

أدخل الالم. ، (ىئ ی ی ی)فعندما أخر العامل وقدم المفعول قال: 

ىئ ی ی )كما يف اآلية: ، أو «إن كنتم الرؤيا تعربون»ولك أن تقول يف الكالم: 

 الالم هنا زيدت؛ للتقوية والتأكيد.  (ی

فلو لم  ،[154األع اَ:] (ڭ ۇ ۇ ۆ): قوله  :ومن  لك

يرهبون »، وال تقل: «للذين هم يرهبون رهبم»تؤخر الفعل لكنت تقول يف الكالم: 

الذين هم رهبم »، فعندما أخرت الفعل وقدمت المفعول؛ جاز لك أن تقول: «لرهبم

 ؛ إذن فيضعف العامل بتأخره.«الذين هم لرهبم يرهبون»، أو «بونيره

 أن يكون العامل فرًعا. الموض  الثاين لةعَ العامل:

ا عاماًل عمل  أن يكون العامل فرًعا يف العمل، يعني: أن يكون اسًما مشتق 

ن  يتشبه هبذا الفعل شبهوه هبذا  الفعل؛ ألن األصل يف العمل الفعل، فإذا جاءك م 

فعل وأعملوه عمله، فحينئٍذ اكتسب العمل أصالًة أم تشبيًها؟ تشبيًها، فكان ال

إعماله ضعيًفا، واألسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم 

المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والمصدر، لك أن تقول يف اسم الفاعل: 

لك أن تعديه مباشرة، ولك أن تقويه  ،«محمٌد مكرٌم ألبيه»، أو «محمٌد مكرٌم أباه»

 بالالم، تزيدها للتقوية والتأكيد.



 

 
e 

g h 

f  208 
 شرح ألفية ابن مالك

وتقول يف ، [91الب  ة:] (ڱ ڱ ںں) :ومن  لك: قوله  

، ولك أن [107 و :] (ېئ ېئ ىئ): ، وقال «مصدًقا ما معهم»الكالم: 

 «.فعاٌل ما يريد»تقول يف الكالم: 

فرحت بإكرام زيٍد »أو  ،«فرحُت بإكرام زيٍد أباه»وتقول يف إعمال المصدر: 

 «.ألبيه

 إذن فالعامل يضعف يف هذين الموضعين.

: أي: تأخر العامل وكونه فرًعا قوُله  ومما اجتم  ليه الةعفا ،

اسم فاعل،  ،(ڑ)، فالعامل [78األنبياء:] (ڻ ڻ ۀ)

كنا شاهدين »اسم متأخر، ومعموله متقدم، وهو حكم، فلك أن تقول يف الكالم: 

كنا لحكمهم »، «كنا حكمهم شاهدين» ،«اهدين لحكمهمكنا ش»، «حكمهم

 ، كل ذلك جائٌز يف النحو، ولكن ما األفصح من كل هذه العبارات؟«شاهدين

األفصح اآلية يف هذا الموضع، يف هذا المعنى، لكن األفصح دائًما هو تعريف 

البالغة، وهو: أن يكون الكالم على مقتضى الحال، يعني: إذا كان الحال ال 

ضي توكيًدا، األفصح أن تؤكد أو ال تؤكد؟ ال تؤكد، وإن كان الحال يقتضي يقت

التوكيد الخفيف تؤكد توكيًدا خفيًفا، وإن كان الحال يقتضي التوكيد القوي 

 الشديد، تؤكد توكيًدا شديًدا. هذا األفصح، ومن جهة النحو كل ذلك جائز.

الغي فهو أعلى صحيح، خطأ. أما عمل الب  يا عمل النحول، أ  ي ول لك:

من ذلك، وهو أن تعرف األفصح واألبلغ وما يناسب الحال. أما يف المعنى الذي 

 يف اآلية فال شك أن اآلية هي األفصح حينئٍذ.

 ...الطال :

ال، هذا يف األسلوب، إذا جاءت أساليب التقديم والتأخير نقول: يجوز  ال يخ:
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ألحسن يف االستعمال، والقليل أو ال يجوز؟ نقول: نعم، هذه جائزة، واألكثر هي ا

أكرمت »فلك أن تقول:  -يعني: كلها جائزة ومستعملة–ال ُيقاس عليه، فإن كثرت 

، هذا أكثر من هذا؟ هنا ليس القياس بينهم «زيًدا أكرمت»، ولك أن تقول: «زيًدا

بالكثرة، هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود، هل أنت 

ن  وقع فهذا أمر تعتني باإل كرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث اإلكرام. أما على م 

؛ ألن الغرض األول عندك هو اإلكرام «أكرم محمٌد العمال»ثانوي، فلك أن تقول: 

محمٌد أكرم »الذي وقع، فإن أردت أن تبين الُمكرم الذي فعل اإلكرام، تقول: 

 ، تبدأ بالُمكرم. «العمال

ي وقع عليه اإلكرام، هذا الذي يهمك، وهذا الذي تريد فإن أردت أن تبين الذ

، وإن كان «العمال أكرمهم محمد»أن تبينه لنا يف األساس، فتبدأ بالُمكرم فتقول: 

المعنى اإلجمالي واحًدا، لكن الفصاحة تقتضي أن تبدأ بما أنت معتٍن هبا، ولو 

بين اآليات مع أن تأملنا يف القرآن لوجدنا هذا هو السبب يف اختالف بعض الجمل 

 المعنى واحد، واهلل أعلم بمراده.

قلنا: إن الالم ُتزاد زيادًة قياسية وزيادًة سماعية. أما الزيادة القياسية فعرفناها 

 اآلن، تنقاس يف هذين الموضعين. أما الزيادة السماعية فجاءت يف بعض الشواهد. 

 : ◙قول الشاعر يمدح ابن الزبير  من  لك:

 العااا اق ويثااا بوملَااات ماااا باااين 

 

ِأ ومعا ااااااد  ااااااا أجااااااار لمساااااال  َ  مل

، لكن أدخل «ملًكا أجار مسلًما»، وكان القياس أن يقول: «ملًكا أجار لمسلمٍ » 

 الالم بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية.

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې): قوله  ومن  لك:

نما أراد واهلل أعلم: أن الشاعر إ-يعني: اقرتب، والظاهر  ،(ۅ ۅ) [72النمل:]
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يف أجار، أراد فعل اإلجارة، كأنه قال: وملكت ما بين العراق ويثرب ملًكا فعلت به  

اإلجارة لمسلم ومعاهد. هذا المعنى الذي أراد؛ فلهذا زاد الالم؛ لكي ُيعرف أن 

 هذا هو المعنى الذي أراده. 

، «اقرتب»ُضمن معنى  (ۅ)أن  -واهلل أعلم-أن المراد يف اآلية  والفا  :

لتضمين باٌب واسٌع يف البالغة، وسبق أن أشرنا إليه، التضمين من أساليب وا

الفصحاء، يعني: أن الفصيح يريد التعبير بفعلين، فِمن  باب االختصار يحذف 

أحدهما، لكن كيف ُيشير إليه؟ ال بد أن يشير إليه، ال محذوف إال أن يكون 

 معلوًما، هناك دليل يدل عليه.

يخالفون  [63النور:] (ک ک کڑ ک ): كما يف قوله 

عن أمره أم يخالفون أمره، يف ظاهر اللغة؟ خالفت األمر، لكن يف اآلية ما قال: 

واهلل أعلم: فليحذر -ألن المعنى  ؛(ک ک ک)، قال: «يخالفون أمره»

الذين يخالفون ويخرجون عن أمره، هنا التحذير لمن خالف فخرج، فحذف 

؛ لكان الحكم واقًعا «يخالفون أمره»و قال: الخروج وأبقى حرفه؛ ليدل عليه، ول

 على كل من خالف، خرج أو لم يخرج.

يف اللغة  [6اإلنسا :] (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): قوله ومن  لك:

واهلل أعلم: -ُيقال: يشرب بالعين أو يشرب من العين؟ من العين، قالوا: المعنى 

دًحا، قد يشرب عينًا يشرب منها فيرتوي هبا عباد اهلل، يعني: مجرد الشرب ليس م

اإلنسان وال يرتوي، وإنما المدح والثناء أن ُيمكن من الشراب حتى يرتوي منه، 

كيف يجمع بين الفعلين؟ لو قال: عينًا يشرب منها فيرتوي هبا عباد اهلل، خرج عن 

حد الفصاحة لإلطالة واالستطراد، فحذف الفعل وأبقى حرفه؛ ليدل عليه، وهو 

 كثير يف كالم الفصحاء.
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أي: ردف فاقرتب لكم، يقول: عسى أن يكون ردف  ،(ۅ ۅ)ذلك:  ومن

ما  ،[1األنبياء:] (ٱ ٻ ٻ)فاقرتب لكم، كما يف اآلية األخرى: 

اللة على الغاية، يعني:  (ٱ ٻ ٻ): يف« الالم»معنى  غاية، الدَّ

على قول من قال: إهنا زائدة،  (ۅ ۅ)اقرتب إلى الناس حساهبم، والالم يف 

ن  قال: إهنا على التضمين؟ يعني:  فمعناها التأكيد، زائدة معناها التأكيد، لكن م 

 ردف واقرتب لكم، فمعناها الغاية.

 ...الطال :

دف، الردف الذي يركب خلفه الراكب على الدابة، «: ردف» ال يخ: من الرِّ

 مثل: اقرتاب الرديف من الذي أمامه.،يعني: اقرتب إليكم ،(ۅ ۅ)الرديف، 

 ...الطال :

 عم، معناه قريب، ردف فاقرتب لكم.ن ال يخ:

 ...الطال :

يف اللغة ال تتعدى بالالم، الرادفة، أي: صار رديًفا، ما « ردف»نعم،  ال يخ:

 ُيقال: ردف له، يعني: صار رديًفا له.

بعد  فبذلك نكون قد انتهينا من الكالم على الالم، لننتقل مع ابن مالك 

 ذلك؛ إذ يقول: 

يَّااااااااااااَ  اْ ااااااااااااتَ 
 بِْن بَِباااااااااااااَوالفَّْ لِ

 

ااااااااَبَبا  َبيلنَاااااااااِ  السَّ ااااااااك َوَقااااااااْد يو
 َولِ

: أن هذين الحرفين )الباء، ويف( مِن  حروف الجر، ُيستعمالن يف يعني  

 هذين المعنيين: الظرفية والسببية، فيدالن على الظرفية ويدالن على السببية.

 نبدأ بَد لتهما على الف لي : 

أهنا تدل على « يف»ألصل فيها، األصل يف فهذا هو ا على الف لي « يف»أما   ل  
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اللة على الظرفية، تقول:   زيٌد يف »، و«محمٌد يف البيت»الظرفية، وهي األصل يف الدَّ

ا. «الكتاب يف الحقيبة»، و«المسجد  ، واألمثلة على ذلك كثيرة جد 

. فمن الظرفية وقد  َو  ممازي كاألمثلة السابقة،  والف لي  قد  َو  ف ي ي  ؛

، «الراحة يف الطاعة»، «السعادة يف اإلسالم»، «العلم يف صدري»ازية أن تقول: المج

 هل الطاعة تحتوي على السعادة احتواًء حقيقي ا؟ ال، احتواًء مجازي ا. 

، الحياة يف [179الب  ة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ): قوله  ومن  لك:

ا ليس القصاص، القصاص فيه حياة، طبًعا تضمن القصاص للحياة تضمنًا مجازي  

 على الظرفية.« يف»حقيقي ا، هذه داللة 

 «. زيٌد بالمسجد»، «محمٌد بالبيت»كأن تقول:  وَ  ل  الباء على الف لي ؛

ڎڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): قوله  ومن  لك:

ٺ )واهلل أعلم: ويف الليل، وقال: -المعنى  [138، 137]الصالاط:  (ڈ

 (ڌڍ )، أي: يف بدٍر، وقال: [123آل عم ا :] (ٺ ٺ ٿ

، أي: يف جانب [44ال صب:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)، وقال: [34ال م :]

 الغربي.

وظرفية « يف»التفرقة بين ظرفية  -وهم البصريون-ويحاول بعض النحويين 

؛ لما ذكرنا يف الدرس الماضي؛ مِن  أن البصريين يجعلون لحرف الجر معنًى «الباء»

وكثيٌر من المتأخرين هم الذين واحًدا أصلي ا، وُيلحقون به بقية المعاين. والكوفيون 

 يتوسعون يف هذه المعاين فيذكروهنا. 

فيقولون: إن يف د اللتها على  ذما  يل ك: اإللصاق،-المعنى األصلك للباء 

الظرفية داللًة مطلقة، يعني: ُتستعمل يف كل معاين الظرفية، ظرفية خفيفة، ظرفية 

رياض شهًرا، أو سكن يف قوية، إنسان سكن يف الرياض أسبوًعا، أو سكن يف ال
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أنا ساكٌن يف »الرياض سنة، أو سكن يف الرياض ثالثين سنة، ماذا يقول؟ يقول: 

 لكل أنواع الظرفية.« الرياض

وتضمن معاين أخرى فرعية؛  أما الباء ل الوا: معنا ا األصلك اإللصاق،

اللة كالظرفية، فحينئٍذ ال بد أن يكون فيها إلصاق وظرفية، فال ُتستعمل الباء يف  الدَّ

على الظرفية، إال إذا كانت الظرفية متمكنة أنه ملتصق؛ اإلنسان الساكن يف الرياض 

أما الذي سكن «. أنا ساكٌن بالرياض»وقًتا طوياًل كأنه ملتصق بالرياض، يقول: 

«(. ساكٌن يف الريا»، يقول: «أنا ساكٌن بالرياض»وقًتا طوياًل فالفصاحة له أال يقول: 

، إذا كان يدري منذ عشر «أنا أدرس يف جامعة كذا وكذا: »وعلى ذلك يقول

 ظرفية مطلقة.« يف»سنوات، أو يدرس منذ سنة، يعني: 

فإذا أراد أن يستعمل الباء، ال يستعملها إال إذا كان تدريسه يف هذه الجامعة له  

، أنك تدرس «إنه يدرس بجامعة اإلمام» وقٌت طويل، فالذي يفهمه العربي إذا قال:

 امعة منذ وقٍت طويل.بالج

 ...الطال :

نعم؛ ألنه منذ أن نزل وهو يف هذا  ،[96آل عم ا :] (ڱ ڱ) ال يخ:

قبل ذلك؛ فلهذا  -كما ُيقال-المكان، منذ بناه أبونا إبراهيم، بل بنته المالئكة 

 اسُتعملت الباء.

لما انتهى منا العجب، وال احتجنا  هذه المعاين لو تأملناها يف كتاب اهلل 

ى دروس ودروس يف تأمل هذه اآليات. هناك رسائُل وبحوٌث يف تأمل معاين إل

حروف الجر يف القرآن الكريم، لكن الوقت أضيق من ذلك، عدة رسائل يف هذا 

 «.حروف الجر يف القرآن الكريم»الموضوع 

 يف الظرفية.« الباء»و« يف»فهذه استعمال 
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 وا تعمالهما يف السببي :  

ۓ ۓ ڭ ڭ )عمل يف السببية يف نحو قوله تعالى: فإهنا ُتست أما الباء

، فالباء يف: [160النساء:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

قالوا: سببية، يعني: بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع  ،(ۆ) ،(ۓ)

 عليهم هذا األمر. 

أي: أخذناه ، [40العنَبوط:] (ٺ ٺ ٿٿ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 بسبب ذنبه. 

 ، يعني: بسبب الجوع.«مٌد بالجوعمات مح»أن تقول:  ومن  لك:

 ألت ام أةض النار : »قوله  للسببي  لمن  لك:« يف»أما ا تعمال 

 ... إلى آخر الحديث. فبستها -يعني: بسبب هرة- يف   ة

المعنى: لمسكم  ،[68األنفال:] (ېئ ېئ ىئ): قوله  ومن  لك:

 -إن شاء اهلل- لهما معاٍن أخر ستأيت« يف»و« الباء»بسبب ما أخذتم، ومع ذلك فإن 

 تعالى. وسنشرحها بإذن اهلل

 فقال: « الباء»يف البيت التالي، فذكر لنا معاين  فبادر ابن مالك 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

 فذكر لها كم معنى؟ 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

ذكر يف هذا البيت سبعة معاٍن، وكان قد ذكر من قبُل ثالثة معاٍن، ذكر د اللتها  

 على البدل، وذكر داللتها على الظرفية وعلى السببية. 

 أما داللتها على البدلية:

 َبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ 
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﷽ 
 

 بيت ابن مالك الذي ذكر فيه معاين الباء، وهو قوله: كنا توقفنا عند 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

، لَا  ممموع ما   ، وقبل  لك  ذ  ثالث  معا أ ليذ  يف  يا البيت  بع  معا أ

  ذ ع من معاين الباء ع  ة: 

 لبدل.أن تدل على ا األول:

 أن تدل على الظرفية. الثاين:

 أن تدل على السببية. الثالث:

(، أن تكون لالستعانة، اْ َتِعنْ  بِاْلَباأن تكون لالستعانة، وهذا قوله: ) ال اب :

ذبحت »، «كتبت بالقلم»وهي داخلة على آلة الفعل، سواٌء كان ذلك حقيقي ا، نحو: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ): بقوله ، أو كان مجازي ا، ويمثلون لذلك «بالسكين

هنا االستعانة، أي: أبدأ مستعينًا بسم « الباء»فعند الجمهور أن معنى ، [1الفا ح :]

 اهلل الرحمن الرحيم.

أن تكون للتعدية، وعرفنا المراد بالتعدية، وبعضهم يقول يف  المعنى الْام :

ه تعدية؛ التعدية: هو ما يجعل الفاعل مفعواًل، كل ما يجعل الفاعل مفعواًل يسمون

، انقلب الفاعل يف «أخرجت الطالب»ِزيد الهمزة « خرج الطالب»كهمزة التعدية، 

بسبب همزة التعدية، أو تقول « أخرجت الطالب»إلى مفعول به يف « خرج الطالب»
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جت الطالب»مثاًل:   كما -التعدية هنا حدثت بالتضعيف، وقد تكون التعدية « خرَّ

فبدل: « ذهبت بزيدٍ »ك: الباء؛ كقولك: بحروف الجر، ومن ذل -ذكرنا من قبل

 ، فالباء هنا للتعدية.«ذهبت بزيدٍ »أتينا بالباء، فقلت: « ذهب زيدٌ »

يف معنى: ذهب  [17الب  ة:] (ڀ ڀ ڀ): قوله  :ومن  لك

على  [20الب  ة:] (ک ک ک ک گ گگ): نورهم، وقوله 

 التعدية.معنى: ذهب سمعهم، فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول، فسموها باء 

 المعنى السا س: أ   َو  للتعويض.

ويسموهنا باء المقابلة، يعني: أن تكون دالًة على العوض، وهي الداخلة على 

الباء هنا « اشرتيت السيارة بخمسين ألف ريال»األعواض واألثمان، كأن تقول: 

اللة على العوض، يعني: أن ما  ليست لالستعانة وليست للظرفية، وإنما هي للدَّ

 دها عوض لما قبلها.بع

 [86الب  ة:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ)قوله تعالى:  :ومن  لك

، هذه معاوضة حقيقية «بعت الكتاب بمائة ريال»عوض اآلخرة، وتقول: : المعنى

كافأت إحسانه »أم مجازية؟ حقيقية، وقد تكون المعاوضة مجازية؛ كأن تقول: 

 «.بالشكر

، أو مجاًزا «أمسكت بزيدٍ »و: أن تكون لإللصاق، حقيقًة نح المعنى الساب :

، أي: مررت مروًرا ملتصًقا بزيد. هذه معاٍن إجمالية، ليس «مررُت بزيدٍ »مثل: 

أمسكت »يعني: ملتصًقا حقيقًة، وإنما التصاق مجازي، بخالف: « ملتصق»معنى 

معنى ال يفارقها؛ فلهذا  -وهو اإللصاق-، فهذا إلصاق حقيقي، وهذا المعنى «بزيد

 وأكثر البصريين هبذا المعنى، فلم يذكروا للباء سواه. اكتفى سيبويه

 ، يعني: أن تدل على المصاحبة. «مع»أن تكون بمعنى  المعنى الثامن للباء:
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، أي: مع طرازه، شيء ُيجمل به «بعتك الثوب بطرازه»قولهم:  ومن  لك:

 الثوب. 

، أي: اهبط مع سالم، [48 و :] (ڍ ڌ)قوله تعالى:  ومن  لك:

هنا دالة على الظرفية، « يف»بط مع سالمٍة منا تصاحبك، وقد ُيقال: إن يعني: اه

 يعني: يف سالمٍة منا. فتكون ظرفيًة مجازية. ،(ڍ ڌ)

، يعني: فسبح [98الحم :] (چ چ چ): قوله  ومن  لك:

 تسبيًحا مصاحًبا لحمد ربك.

قالوا: المعنى:  [170النساء:] (ى ائ ائ ەئ)قوله:  ومن  لك:

 ع الحق، أي: جاءكم الرسول معه الحق. جاءكم الرسول م

، أي: وقد دخلوا مع الكفر، [61المائدة:] (ڳ ڳ ڳ)قوله:  ومن  لك:

 مصطحبين الكفر، دخلوا مصطحبين الكفر.

، يعني: للتبعيض، دالة على «من»أن تكون بمعنى  المعنى التا   للباء:

للغويين أثبته للباء، التبعيض، وهذا المعنى مخت لٌف فيه، مختلٌف يف إثباته؛ فبعض ا

ن  أثبته مِن  اللغويين يثبتونه وهم يقرون بأنه قليل.   وكثيٌر من اللغويين أنكره. وم 

 يف قول الشاعر: « شربنا بماء البحر»قولهم:  ومن  لك:

 شاااا بنا بماااااء البحاااا  ثااااِ   لعاااات

 

 متاااااى لمااااان أةااااا  لهااااان نئاااااين  

 هذا البيت ذكرناه مِن  قبل.  

 : شربنا من ماء البحر.، أي«شربنا بماء البحر»

، أي: يشربون [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): قوله  ومن  لك:

منها، هذا المعنى أثبته بعض اللغويين وكثيٌر من الكوفيين. أما جمهور اللغويين 



 

 
e 

g h 

f  218 
 شرح ألفية ابن مالك

كما قلنا: على -والبصريون ال ُيثبتون هذا المعنى، وُيخرجون نحو هذه اآلية  

 الفصاحة لآلية.  التضمين، وتخريجها على التضمين ُيثبت

، معنى ذلك أن «من»بمعنى « الباء»ليست على التضمين، بل إن  لإ  قلنا:

ال  [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)، كقوله: «عينًا يسرب هبا عباد اهلل»قولك: 

 فرق؟ 

هذه على التضمين، يعني: يشرب  [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ال،  قلنا:

 «.يشرب منها»دة يف قولك: منها فيرتوي هبا، فيها فصاحة ليست موجو

ڭ ): ، كقوله «عن»أن تكون بمعنى  و و األأي :-المعنى العاش  

ڌ ڌ )أي: سأل عن عذاٍب، وكقوله تعالى: ، [1المعارج:] (ڭ ۇ ۇ

 ، أي: فاسأل عنه خبيًرا. [59الف قا :] (ڎ

أي: تشقق  ،[25الف قا :] (ڌ ڌ ڎ ڎ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 بمراده. عن الغمام، واهلل أعلم

للباء، بعدها يمكن أن  فهذه هي المعاين التي ذكرها إمامنا ابن مالك  

]المائدة:  (ڀ ٺ)يف آية الوضوء:  نتوقف ونسأل عن قوله 

 ما معنى الباء هنا من هذه المعاين المذكورة؟، [6

ا وفديث ا:   الْالَ ليها م هور عند اللغويين وعند الف هاء قديم 

ى أصل معناها وهو اإللصاق، وهذا المعنى األصلي عل« الباء»إن  ل يل:

المتفق عليه واألكثر، والبصريون ال يذكرون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك 

يجب مسح جميع الرأس؛ ألن المعنى: ألصقوا المسح بالرأس، وإذا قيل: الرأس، 

 الرأس اسٌم للجميع ال للبعض.
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الذي ذكرناه قبل قليل؛ كقوله هنا التبعيض، « الباء»بل معنى  وقال آأ و :

، وهذا قول اإلمام الشافعي، ومعنى [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)تعالى: 

 ذلك: أنه يكفي أن ُيسمح بعض الرأس.

، قالوا: والمعنى: «كتبت بالقلم»هنا لالستعانة؛ كقولك: « الباء»إن  وقيل:

امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرأس، ويجب مسح 

 ميع الكفين. قوٌل قيل.ج

زائدة، وهذا معنى لم يذكره ابن « الباء»وهناك قوٌل ُينسب إلى اإلمام مالك: أن 

، أي: كفى اهلل شهيًدا، قال: المعنى [29يون :] (ڱ ڱ ڱ)مالك؛ كقوله: 

 واهلل أعلم: امسحوا رؤوسكم؛ فعليه يجب مسح جميع الرأس.-

نًى ال ُيصار إليه متى أمكن أن ُيصار والقول بزيادهتا هنا ضعيف؛ ألن الزيادة مع

إلى غيرها؛ ألن الزيادة على خالف األصل، إال إن كان هناك أدلة أخرى؛ كأن تأيت 

أدلة مثاًل من الشريعة، األدلة األخرى كالسنة أو اإلجماع وغير ذلك، فهنا يمكن أن 

 ُيصار إليها، لكن نقيسها اآلن من ناحية لغوية نحوية.

ذلك أن نسأل سؤااًل آخر، ظننت أن بعضكم يسألنيه، ذكرت ويمكن أيًضا بعد 

اللة على السببية؛ « الباء»يف معاين  ، [160النساء:] (ۓ ۓ ڭ ڭ)الدَّ

 وذكرنا مِن  معانيها التعويض، الِعوض، المقابلة، ما الفرق بين هذين المعنيين؟

ال يوجد أن السببية  الف ق بين َ  لتها على السببي  وَ  لتها على التعويض:

 الُمسبب هبا إال بوجود سببه. وأما الُمعطى بِعوض فإنه قد ُيعطى مجاًنا. 

يف الحديث الصحيح  . قال نة ب مثا   نستوضح به الم ال

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): ، وقال »لن يدأل أفدذِ المن  بعمله»المشهور: 
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يف « الباء»، ال شك أن هذا صحيح وهذا صحيح، فما معنى [32النحل:] (ۅ 

قالوا: الباء هنا سببية، يعني: لن يدخل  ؟»لن يدأل أفدذِ المن  بعمله»: الحديث

هنا سببية، يعني: أن العمل ال ُيسبب « الباء»أحدكم الجنة بسبب عمله، قالوا: إن 

م اهلل والقيام بحقه، وإنما  دخول الجنة؛ ألن عمل اإلنسان مهما كان ال يكافئ نِع 

 ه.يدخل اإلنسان الجنة برحمة اهلل وفضل

 ...الطال :

ألهنا هنا سببية، وانتبهوا إلى أن المعنى منفي، يقول: لن يدخل أحدكم  ال يخ:

 الجنة بسبب عمله؛ ألن الُمسبب ال يكون إال بالسبب.

فالباء هنا  [32النحل:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)أما قوله سبحانه: 

عوض، وليست للسببية، ِعوض، والذي ُيعطى بِعوض قد ُيعطى مجاًنا، دخلوها 

وًضا عن هذه األعمال التي قاموا هبا، وإن كانت ال تكافئ نعم اهلل والقيام بحقه؛ عِ 

؟ الختالف  فضاًل من اهلل ورحمة، فعلى ذلك ال تعارض بين هذين النصين، لِم 

ن  ظن أن المعنى فيهما واحد حدث يف ذهنه اللبس. وهذه « الباء»معنى  فيهما، وم 

ن  دقق يف م  ثل هذه المعاين.األمور ال يعرفها إال م 

 وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه، إال إن 
 
إن كان ب ِقي

 كان هناك سؤال فاألسئلة أولى.

 ...الطال :

رسالًة يف  -فيما أظن-الباء هنا فيها خالف، حتى ألف السيوطي  ال يخ:

بح اهلل تسبيًحا إعراهبا ومعنى الباء فيها. فالذي يظهر أهنا بمعنى المعية، يعني: أس

مصاحًبا لحمده، سبحان اهلل وأصاحب ذلك بحمده، وقد يحتمل ذلك أيًضا معاين 

 أخرى، لكن هذا المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين.
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 ...الطال :

 ماذا تريد بقولك: التضمين يف الحروف؟ ال يخ:

 ...الطال :

ن لهذا ا»ما الفرق بين قولك:  ال يخ: ، وبين «لحرفإن هذا الحرف ُضمِّ

 ؟«إن هذا الحرف اسُتعمل مكان هذا الحرف»قولهم: 

قد ينوب بعضها عن بعض، هذا قول ُيثبت إلى  -حروف الجر-إن الحروف 

بعض الكوفيين، قد ينوب بعضها عن بعض، ال ينوب دائًما بعضها عن بعض، كما 

ولهم. أما هذا معنى ق«. الباء»قد تأيت بمعنى « يف»، «يف»تأيت بمعنى « من»قالوا: 

قول البصريين فال يقولون بالتناوب، وإنما يثبتون لهذه الحروف معاين ثابتة، حرف 

حرف االبتداء، وهكذا، المعاين األخرى التي ترد «: من»حرف اإللصاق، « الباء»

عليها ال ينفوهنا، لكنهم يثبتوهنا على معاٍن بالغية، أشهرها التضمين؛ كقوله تعالى: 

التصليب يكون يف الجذع أم على الجذع؟  [71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)

وانتهى األمر؛ كأنه نزع « على»اسُتعملت بمعنى « يف»لو قال: بالتناوب؟ قال: إن 

؟ ال فرق عندهم، لكن «عليها»و« أصلبنكم فيها»البالغة من اآلية، ما الفرق بين: 

 «.على»بمعنى « يف»، وليس «يف»البصريين يقولون: ال، هنا اآلية قصدت التعديل بـ 

 

¹ 
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 الدرس الستون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

ا بعد:  أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

نة إحدى وثالثين اإلثنين، آخر ليلة يف ذي الحجة، أو أول ليلة يف ُمحرم، من س

وأربعمائة وألف، يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض، لنعقد 

 عليه رحمة اهلل تعالى.« ألفي  ابن مالكشرح »الدرس الذي ُيتم الستين، من دروس 

على حروف الجر، فقد ذكرنا أن ابن  -يا إخوان-وال زال الكالم موصواًل 

 َ الم  ثالث مسائل: ف و مالك ذكر يف هذا الباب عن

 أقسامها. األولى:

 معانيها. والثاني :

 استعماالهتا. والثالث :

 وانتهينا من الكالم على أقسامها، وال زلنا يف الكالم على معانيها.

إن -، ثم ذكر حروًفا أخرى ومعانيها، والليلة «مِن»فبدأ بالكالم على معاين 

 من معاين حروف ال -شاء اهلل
 
إلى ما  -إن شاء اهلل تعالى-جر، وندخل ُنكمل ما ب ِقي
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 تيسر من الكالم على استعماالهتا.

 : فقال 

 َعَلاااى لاِلْ اااتِْعاَل َوَمْعنَاااى لِاااك َوَعااانْ 

 

ا َعنَاااى َماااْن َقاااْد َلَطااانْ   ز   بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااااْد َ ِمااااك َمْوِضااااَ  َبْعاااادأ َوَعَلااااى 

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

ااااا  ََ  َوبَِهاااااا اْلتَّْعِليااااالو َقاااااْد َشاااابلْه بِ
َأ  ا

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

ا َوَذاااَيا َعاااْن َوَعَلاااى   َواْ اااتوْعِمَل اْ ااام 

 

 ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعَلْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل  

نْاايو اْ ااَماِ  َفْيااثو َرَلَعااا.379  ااْي َومو  َومو

 

ااااْي َ َعااااا   َأْو أوولَِيااااا اْلِفْعااااَل َذِمْئااااتو مو

ِمااانْ .380  ََ ِةاااك  َل اااك مو
ا لِ ااا َّ  َونِْ  َيمو

 

ااوِر َمْعنَااى لِااك اْ ااَتبِنْ   ةو ااك اْلحو
َمااا َولِ   و

 َوَبْعااَد ِمااْن َوَعااْن َوَباااءأ ِزيااَد َمااا.381 

 

ِلَمااااا  ااااْق َعااااْن َعَماااالأ َقااااْد عو ِْ َ عو  َلَلاااا

ااَ.382  ََ َِ َل ااا ََ ب  َواْل  َوِزيااَد َبْعااَد رو

 

اااااَ  ََ ِْ يو  َوَقاااااْد َ ِليِهَماااااا َوَجااااا   َلااااا

 : وله فق 

 لاِلْ تِْعاَل َوَمْعنَى لِك َوَعنْ  َعَلى

: « على»، ليذ  لا«على» ذ  يف  يا ال ط  معاين ف َ الم    ثالث  معا أ

 االستعالء. األول:

 «.يف»أن تكون بمعنى  والثاين:

 «.عن»أن تكون بمعنى  والثالث:

اللة ع لالمعنى األول: لى العلو، أن تكون لالستعالء، والمراد باالستعالء: الدَّ

وأكثرها استعمااًل، وال يذكر البصريون « على»وهذا المعنى هو أصل معاين 

 غير هذا المعنى.« على»لـ

، أو «زيد على السطح»واالستعالء أو العلو قد يكون حقيقي ا؛ كقولك: 
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 (ڈ ژ ژ ڑ)، وكقوله تعالى: «الكتاب على المنضدة» 

 .[22المؤمنو :]

 (ٻ ٻ پ پپ)؛ كقوله تعالى: وقد يكون االستعالء غير حقيقي

ۅ ۅ ۉ ۉ )، وقوله: [14ال ع اء:] (ۈ ٴۇ ۋ)، وقوله: [253الب  ة:]

 (ڱ ڱ ڱ ں): ، ويف قوله عن رسولنا [10 ه:] (ې

 .[4ال لِ:]

 لالستعالء؛ إما استعالء حقيقي ا، أو مجازي ا.« على»فكل هذه الشواهد فيها 

 «:يف»أ   َو  بمعنى «: على»لا  المعنى الثاين

عليه وعلى -عن نبيه موسى  أي: أن تكون للظرفية، مثَّلوا لذلك بقوله 

، [15ال صب:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)نبينا الصالة والسالم: 

 قالوا: أي: يف حين غفلة من أهلها.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ): وكذلك قوله 

، قالوا: المعنى: يف ملك سليمان، أي: يف زمن ُملك سليمان. واهلل [102الب  ة:]

 علم بمراده.أ

 «.عن»بمعنى « على»أ   َو   المعنى الثالث:

 كقول الشاعر: 

َ ااااااي أ   نِ ا َرِضااااااَيت علااااااكَّ بنااااااو قو

 

 َأعَمَبنااااااااك رضااااااااا ا 
ِ
 لَعماااااااا و اهلل

 أي: إذا رضيت عني. 

ال ُيثبت لها البصريون إال  -حروف الجر-هذه الحروف  وقد ذكرنا من قبل أن

 معنًى واحًدا، ويجعلون المعاين األخرى معاين بالغية، وليست معاين حقيقية.
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 ويأخذ بقولهم أهل البالغة وكثير من أهل التحقيق.

كما -ويرى كثير من الكوفيين، ويتبعهم كثير من المتأخرين، أن هذه الحروف 

، «يف»عناها األصلي، واألكثر االستعالء، وقد تكون بمعنى على م -ذكر ابن مالك

 «.على»وقد تكون بمعنى 

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): فظاهر هذا الكالم: أن قوله 

 ، كقولنا: ودخل المدينة يف حين غفلة.[15ال صب:]

دخل على حين »، بين قولنا: «هناك فرق بين الجملتين»والبصريون يقولون: 

 «.دخل يف حين غفلة»، و«غفلة

، «يف حين غفلة»ويجعلون اآلية أبلغ يف المعنى الذي قصدت إليه، من قولنا: 

 وشرحنا ذلك يف مواضع كثيرة.

وقولهم يتضح يف شواهد، أكثر منه يف شواهد أخرى، وكما ذكرنا مثاًل يف قوله 

، [71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)تعالى عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: 

 «.على»بمعنى « يف»فقال هؤالء: إن 

كقولنا: ألصلبنكم على  ،[71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)فقوله: 

 جذوع النخل؛ ألن التصليب إنما يكون على الجذع، وال يكون فيه.

، يعني: أنه للداللة على الظرفية، «إن هذا الحق على حقيقته» وقال البص يو :

على  -واهلل أعلم-، على معنى التضمين، يعني: معنى اآلية «على»وليس بمعنى 

أي: وألصلبنكم على جذوع  ،[71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)ا، قولهم هذ

 النخل، وأبالغ يف ذلك حتى كأين أدخلكم فيها.

فدل عليه: « على»كالهما مقصود باآلية. أما « يف»و« على»إًذا فـ
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وأما المبالغة يف التصليب، حتى كأنه ُيدخلهم، فيدل على ذلك  ،(ہ) 

 «.يف»

فعلين والحرفين؛ ألصلبنكم فبدل ما يستطرد ويطول الكالم، وينص على ال

عليها حتى أدخلكم فيها، تكتفي العرب بذكر أحد الفعلين، فيدل على حرفه 

المحذوف، ويكتفون بالحرف اآلخر، فيدل على فعله المحذوف، وهذا المراد 

 بالتضمين.

أن الكالم يقوم على إرادة فعلين، فُيحذف إحدى الفعلين؛ بداللة  التةمين:

لة الفعل المذكور.الحرف عليه، الحرف ا ال   لمذكور، وُيحذف الحرف الثاين لد 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ومثَّلنا على ذلك بأمثلة أخرى يف قوله تعالى: 

كقولنا:  ،[6اإلنسا :] (ٻ ٻ ٻ ٻ)، وعلى قول هؤالء؛ أن [6اإلنسا :]

 يشرب منها عباد اهلل؛ ألن الشرب إنما يكون من العين ال يكون هبا.

 «.مِن»بمعنى:  هنا« الباء»وقالوا: إن 

ن  تبعهم من البالغيين والمحققين: إن هذه الحروف باقية  وقال البصريون وم 

 على معانيها األصلية.

على التضمين، أي: عينًا يشرُب منها فيرتوي هبا عباد  -واهلل أعلم-والمعنى 

 اهلل.

ح به، فدل على حرفه المحذوف،  (يئ) ؛ ألن «يشرُب منها»صرَّ

لة حرفه المذكور؛ ألن المدح الشرب إنما يكون من  ال  الشيء، وحذف االرتواء لد 

والثناء إنما يكون باالرتواء، وال يكون بمجرد الشرب؛ ألن الشرب قد يحصل من 

 المرتوي، ومن غير المرتوي.
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، يعني: لو قال: عينًا يشرب «الباء»والمدح إنما ُيقصد وُيفهم عندما تنص على 

 الشرب، وليس فيه داللٌة على االرتواء.منها فقط، فكان داال  على مجرد 

لو أراد أن يذكر أهنم يشربون ويرتوون؟ وال يريد أن يطيل الكالم؛ ألن اإلطالة 

تقوم على  -كما تعلمون-تنايف يف كثير مِن  األحوال الفصاحة، ولغة العرب 

 االختصار، ما دام المعنى معروًفا، فمن أهم طرق االختصار عند العرب التضمين.

لهذه المسألة،  -كابن القيم وابن تيمية-ما تعرض كثير من المحققين عند

اختاروا فيها قول البصريين، حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه 

والبصريون يف ذلك هم أهل التحقيق، والكوفيون يف ذلك هم أهل »المسألة، قال: 

 «.الظاهر

 ق.أخذت بالظاهر، لكن  البصريين أخذوا بالتحقي

وابن تيمية كالمه يف ذلك مشهور، كالمه يف أن هذا يقوم على البالغة، ليس 

يقوم على مجرد التناوب، أن حرًفا ناب عن حرف، ولهم بذلك بحوث وكالم 

 طويل.

نعم، الثمرة تعود إلى المعنى والبالغة، هذا يدل على بالغة القرآن، أنه استطاع 

هذا هو البالغة عند العرب، فلهذا عندما  أن يؤدي هذه المعاين الكثيرة بلفظ قصير،

ُفوا أنه ُمعجز وأنه بليغ. ر   نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به، وع 

هذا الحرف قام مقام هذا الحرف، يعني: تقل البالغة يف ذلك،  أما عندما ي ول:

وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك، يضع حرًفا مكان حرف، تمشي األمور، لكن ال 

 ، إال من معنًى مقصود يفهمه العربي الفصيح.«مِن»مكان « الباء»ف تضع هذا الحر

عندما سمع هذه اآليات ُفتنوا هبا، حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر؛ 

لسماعه بعض هذه اآليات مِن  فصاحتها وبالغتها، ونعرف قصًصا مذكورة يف 
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ذلك إذا سمع  السيرة مِن  ذلك، حتى ُيذكر عن الفرزدق أنه معروف بالمجون، ومع 

 بعض اآليات كان يسجد على طريقة العرب والقدماء.

فيقال: ليس هنا مكان سجود؟! فيقول: هذه سجدة الفصاحة، عندما سمع 

هذه اآلية تحتاج ، [80]يو َ:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قوله تعالى: 

 إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبالغة التي فيها.

خرجوا، ما  [80يو َ:] (ٿ)ما قال: يئسوا  (ٺ ٺ ٺ)

يعني: يف صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك، وما  [80يو َ:] (ٿٿ)

ٺ ٺ )الذي حصل معهم، ثم تصور خروجهم من المجلس، وحالتهم 

يعني: بلغ األمر، يعني: حاولوا حتى وصل األمر إلى حد االستيئاس، ما  (ٺ

لصوا»، بل قال: «خرجوا»قال:   «.خ 

مرة ثانية، ماذا نرجع، ماذا نقول ألبينا،  نحاول -بعضهم يعنك:-و ِ يتناجو  

ر  كل ذلك يف ُكليمات،  وَّ ، لهذا سجد (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)يعني: ص 

 الفرزدق.

وإن كنا ال نقرر ذلك شرًعا، لكن أقصد أن هذه األمور إذا نوقشت أهنا تؤدي 

إلى هذه البالغة، وتبين بالغة القرآن، والعرب قديًما ُفتِنوا ببالغة القرآن، تكون 

 ؛لفعل لهذه األمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. أما إذا قلنا: مجرد مناوبةبا

، إنه «هذا إثبات للغو يف اللغة: »-يعني: من يريد قول الكوفيين–فإننا نثبت ما يقول 

 سواء، واللغو منتٍف عن لغة العرب.« يشرب هبا»، وال «يشرب منها»لغو، يقول: 

ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين،  يعنك: ابن مالك يف ذل ذتبه يفعل  لك،

يقول: هذه الحروف: هذا الحرف يأيت بمعنى كذا، ويأيت بمعنى كذا، وبمعنى كذا، 
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، فعل يف كتبه، حتى كتبه المتوسعة التي حقق فيها مذهبه، «األلفية»كما فعل اآلن يف 

 فعل ذلك أيًضا.« تسهيل الفوائد وشرحه»شرح التسهيل،  -كما قلنا-وأعظمها 

، «عن»، ذكر معاين «على»بعد أن انتهى من الكالم عن معاين  م قال ث

 فقال: 

.....................................

.. 

 

ا َعنَاااى َماااْن َقاااْد َلَطااانْ   ز   بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااااْد َ ِمااااك َمْوِضااااَ  َبْعاااادأ َوَعَلااااى  

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

ا ث« عن»ليذ  لا   : أية   الث  معا أ

 المجاوزة. المعنى األول:

 «.بعد»أن تكون بمعنى  والثاين:

 «.على»أن تكون بمعنى  والثالث:

أن تكون دالة على المجاوزة، ما معنى المجاوزة؟ يعني: ُبعد  لالمعنى األول:

 شيء عن شيء، جاوزه حتى ابتعد عنه، هذه المجاوزة.

مااًل، والمجاوزة تكون ، وأكثرها استع«عن»والمجاوزة هو أصل معاين 

 حقيقية، وغير حقيقية.

، يعني: سرت حتى «سرت عن البلد»فالمجاوزة الحقيقية، كأن تقول: 

 تجاوزهتا.

 ، يعني: رميته حتى تجاوزه، وابتعد عنه.«رميُت السهم عن القوس»وكقولك: 

، يعني: «أخذت العلم عن العلماء»وقد تكون المجاوزة غير حقيقية؛ كقولك: 

 اوزهم إليك.كأنه تج

، [124 ه:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)وكقوله تعالى: 
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، يعني: خالفوه، وجاوزوه، [63النور:] (ڑ ک ک ک ک)وكقوله:  

 ابتعدوا عنه.

 «.بعد»أ   َو  بمعنى  والمعنى الثاين:

 -، المعنى [19ا ن  اق:] (ۇ ۆ ۆ ۈ)ويمثلون لذلك بقوله تعالى: 

 واهلل أعلم: لرتكبن حااًل بعد حال.

ي: يصرفون يف الخلق، حتى تنتقلوا من حال إلى حال، هذا المعنى واهلل يعن

 أعلم.

 قالوا: معنى اآلية: لرتكبن طبًقا بعد طبق، أي: حااًل بعد حال.

 .[40المؤمنو :] (ىئ ىئ ی ی ی):  وقوله

ا، فـ ،(ۋ) ن  »أي: عن  م  زائد « ما»حرف زائد، و« ما»هذه حرف الجر، و« ع 

 «.عن»بعد 

 هلل أعلم: عن قليل، يعني: بعد قليل ليصبحن نادمين.وا-فالمعنى 

 «:على»أ   َو  بمعنى « عن»لا والمعنى الثالث

 [38محمد:] (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)ومثَّلوا لذلك بقوله تعالى: 

 واهلل أعلم: فإنما يبخل على نفسه.-المعنى 

 : قول الشاعر: ومن  لك

ااَك  اْباانو   عِ   َفَساا أ يف  أوْلِةااْلَت    َعمل

 

 و  أنااااات  يااااااين لتغااااازوينعناااااك  

َك  اْبنو   عِ »فقال:   أي: ال أفضلت يف حسب  ،«َفَس أ عنكيف  أوْلِةْلَت    َعمل

 علي.
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يدل على أن هذين المعنيين  َوَعَلى(، َبْعدأ  َمْوِض َ  َ ِمك َوَقْد وقول ابن مالك: )

 قليالن، وهو كذلك.« عن»لـ

 الجر، فقال:  من حروف« الكاف»إلى الكالم عن معاين  ثم انتقل 

 َوبَِهاااااا التَّْعِلياااالو َقاااااْد 
َأ ااااا ََ  َشاااابلْه بِ

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

  :  لَِ  ذ  من معنى للَاَ؟  ذ  ثالث  معا أ

 التشبيه.المعنى األول: 

 التعليل.والثاين: 

 الزيادة للتأكيد.والثالث: 

 لالمعنى األول: الت بيه:

زيٌد »هو الذي يغفره البصريون، كقولك: وهو أصل معانيها وأكثرها، و

ڄ )، وكقوله: [37ال فمن:] (ۈئ ۈئ ېئ)، وكقوله تعالى: «كاألسد

 .[24]ال فمن:  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 والمعنى الثاين: التعليل:

 يعني: أن تكون بمعنى الالم، الدال على التعليل.

، قال [198الب  ة:] (ڎ ڎ ڈ)قوله تعالى:  ومن  لك:

كروه لهدايته إياكم، يعني: اذكروه بسبب هدايته إياكم؛ مِن  المفسرون: المعنى: واذ

 أجل هذا السبب، فالكاف دلت على التعليل.

 المعنى الثالث: أ   َو  جائزة للتلذيد:

التأكيد من المعاين المعتربة يف اللغة، والتأكيد ُيراد به تأكيد المعنى المفهوم من 
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 ٍن مؤكدة. قبل؛ ألن المعاين إما معاٍن مؤسسة، وإما معا 

 هي التي ال تفهم إال باللفظ، ال تفهم حتى يقال هذا اللفظ.  المعاين المؤ س :

هي المعاين التي ُتفهم من قبل، ثم يأيت هذا اللفظ مؤكًدا  والمعاين المؤذدة:

 للمعنى المفهوم السابق.

 فالتأكيد معنًى معترب يف لغة العرب.

 قول الراجز:  لمن  لك:

وا ِمْثَل  يل و وْل  َلصو َأ َمْلذو  َذَعْص

، قالوا: الكاف هنا زائدة للتأكيد، والمعنى: «فصيروا مثل كعصف مأكول»

 فصيروا مثل عصف مأكول.

 :  وذ ول راب  يصَ أيال 

 لواِفقو األَْق اب ليها ذالَمَ ْق 

ليها »، أي: ضوامر الخواصر. وهذا مما ُتمدح به الخيل «لواحق األقراب»

، «لواحق األقراب»، والمقق هو: الطول الفاحش، يقول: أي: فيها المقق ،«ذالَمَ ْق 

 يعني: ضوامر الخواصر فيها طول، فيها كالمقق، المقق هو: الطول الفاحش.

كيف تصنعون »له: ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل  ومن  لك:

، واألقِط معروف، واللبن الجامد، ويسميه بعض الناس اآلن: البقل، كيف «األقِط؟

 كهيل، يعني: هينًا، فزاد فهم التأكيد.«. كهيل»ون األقِط؟ فقال: تصنع

 (ٺ ٿ ٿٿ):  وجعل كثير من المفسرين قوله

يعني: جعلوا الكاف يف هذه اآلية زائدة للتأكيد، قالوا: والمعنى:  [11ال ور :]

هنا باقية على أصلها، لو « الكاف»وليست ليس مثله شيء، أي: ليس شيء مثله، 
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اللة على التشبيه؛ لكان معنى اآلية الظاهر: ليس مثل كانت باقية  على أصلها للدَّ

 مثله شيء.

وليس معنى اآلية ذلك، وإنما المراد نفي الشبيه والمثيل، وليس المراد نفي 

الشبيه والمثيل عن مثل مثله، بل قالوا: إن هذا المعنى فاسد؛ ألن فيه إثباًتا للمثيل، 

ل؛ من أجل ذلك قال الجمهور: إن الكاف هنا ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثي

 زائدة.

ل بعةهِ  لويالط أأ  :  وَأوَّ

 إن المثل هنا مراد به الذات، أي: ليس كذاته شيء. لبعةهِ قال:

 المراد بالمثل: الصفات، قالوا: ليس كصفاته شيء. وبعةهِ قال:

 ليسا على« المثل»و« الكاف»وتأويالت أخرى، لكن كل التأويالت على أن 

، فهي الزائدة، والمثل «الكاف»معنيهما األصلي، والجمهور على أن التأويل هنا يف 

 باٍق على أصل معناه.

 وقول ابن مالك: 

 َوبَِهااااااااااااااا التَّْعِلياااااااااااااالو َقااااااااااااااْد 

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

مع المضارع « قد»يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليالن؛ ألن األصل يف  

 ل على القلة.أهنا تد

نعم، هم يجعلون معناها التشبيه، وما سوى ذلك يحملونه على البالغة، ومن 

، كونه زائًدا  البالغة أن يأيت الحرف زائًدا، يعني: كونه زائًدا ال يجعله معنًى مستقال 

؛ ألن الزيادة من المعاين البالغية، ليست من المعاين  للتأكيد ال يجعله معنًى مستقال 

 الثابتة التي ال ُتعرف إال هبذا اللفظ، لكنه تأكيد. الحقيقية
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ا يف كالمك، أو   والتأكيد من المعاين البالغية التي ُتقصد عند كون المتلقي شاك 

منكًرا لكالمك، أو تخاف من ذلك، فتؤكد كالمك، فهو معنى بالغي، فقد تزيد 

 حرًفا يف الكالم للتأكيد، فيعود المعنيان اآلخران إلى البالغة.

نعم، يعني: كأنك تقول: إن معنى قول البصريين ظاهر يف بعض الحروف، وقد 

يغمض أو يكون متكلًفا يف شواهد أخرى، إذا قلنا دائًما: إن الحرف ليس له إال 

معنى واحد، والمعاين األخرى كلها محمولة على البالغة، ثم نبحث عن الوجه 

 البالغي لذلك.

ن هو واضح يف كثير من الشواهد، لكن نعم، بعضهم يقول ذلك، قول الكوفيي

تتبعه يف كل الشواهد، قد يكون متعًبا، إال أهنم يقولون بذلك، وهذا يحتاج إلى 

 إنسان محقق فاهم للمعنى ولكالم العرب؛ لكي يقف على هذه األسرار.

شربُت من »وإال فإن األصل يف الكالم أن يأيت على جادته، يعني: أن تقول: 

شربت »، ما يجوز عندهم أن تقول: «شربت بالعصير» ، ما تقول:«العصير

 «.شربت من العصير»، و«بالعصير

 «.شربُت بالعصير»، و«شربُت من العصير»والكوفيون يجيزون أن تقول: 

شربُت »مع أن هذا ال تقوله العرب قديًما وال حديًثا. أما البصريون فيقولون: 

المتكلم فصيًحا وعارًفا للمعنى، وجوًبا، إال إذا أردت، إال إذا كان « من العصير

 «.إين شربُت وارتويت»وأراد أن يقول: 

، إذا كنت تريد أنك شربت وارتويت. أما إذا أردت «شربُت بالعصير»فتقول: 

 «.شربُت منه»، فال تقل إال «شربت»فقط أن تقول: 

يعني: يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء يف نحو هذه اآلية، ويف شواهد 

 ن العرب يف ذلك.أيًضا ع
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يف إشكال هنا؟ لكن المعنى « شربت بالكأس»نعم، يعني: لو قلت مثاًل: 

، فالباء هنا ما معناها؟ االستعانة؛ ألن الكأس «شربت بالكأس»يختلف، إذا قلت: 

 ليس مشروًبا، وإنما آلة يف الشرب.

 ، هل السكين مذبوحة، أم آلة الذبح؟ آلة الذبح، ماشي«ذبحُت بالسكين»مثل: 

، لكن المشروب نفسه الماء أو العصير، ما «شربُت بالكأس»، «ذبحت بالسكين»

 «.شربُت بالعصير»، «شربُت بالماء»تقول: 

 «.شربت منه»تقول: 

هل العين ُيشرب هبا؟ ما شاء اهلل عليك، أنت تأخذ العين تشرب هبا؟ طيب، ما 

، تشرب [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ)يحتمل أن تكون الباء لالستعانة يف اآلية: 

 الماء بالعين؟ تشرب منها حتى ترتوي هبا.

 هذا المعنى، واهلل أعلم.

ن  تكلم عن االشرتاك ابن تيمية، له كالم طويل  بالنسبة لالشرتاك، وأفضل م 

ا يف االشرتاك، وهذه المباحث ما يسموهنا مباحث فقه اللغة، أو مباحث معاين  جد 

 ية يف الشرط واالستفهام.حروف الجر، أو نحو ذلك، أو األساليب اللغو

يعني: بحثها أهل أصول الفقه أفضل من النحويين؛ ألهنا تدخل يف معانيهم. أما 

النحوي فعمله الصناعة، الصناعة النحوية، من حيث يجوز أو ال يجوز. أما المعاين 

المرتتبة على الصناعة فيدرسها البالغيون، األصوليون، فلهذا اهتموا هبا؛ ألهنا 

مهم أكثر من دخولها يف النحو، حتى قال كثير من النحويين: إن الكالم تدخل يف عل

 عن معاين حروف الجر ليس من النحو.

فلهذا ال يتعرض لها المتقدمون إال لماًما، ثم تعرض له المتأخرون لشدة 

 االحتياج إليه.
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فالكالم على نحو االشرتاك، قلت: يف أصل اللغة ال اشرتاك، لكن كيف حدث  

أقول: حدث االشرتاك بتعدد المتكلمين، فمثاًل: السيف عند العرب  االشرتاك؟

 .. إلى آخره..السيف، ثم قالوا: المهند، ثم قالوا: العضم، ثم قالوا: الصارم

فنقول: جاءت قبيلة أخرى مثاًل فسمته بالصارم، وقبيلة ثالثة سمته بالمهند، ثم 

العرب يف أصل الوضع  جاء النقلة ونقلوا كل ذلك، فصار للسيف أسماء، ال أن

وضعوا للسيف أكثر من اسم، ولكن الواضعين تعددوا فتعددت األسماء، فمن هنا 

 يأيت االشرتاك.

نعم، هناك رسالة دكتوراه عن جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية اللغوية والنحوية 

يف جامعة عراقية، وهي مطبوعة اآلن، وهي دراسة جيدة، تعب فيها الباحث، 

 ن المسائل.وحقق كثيًرا م

استنفذ ما أراد أن يقوله يف معاين حروف  إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك 

 الجر، وإن لم يستوفها، ولكنه ذكر أكثرها.

 لينتقل إلى المسألة الثالثة، وهي األخيرة يف كالمه على حروف الجر.

 أقسام حروف الجر، انتهينا منها. قلنا: األولى:

 انتهينا منها.معاين حروف الجر،  والثاني :

 استعماالت حروف الجر. والثالث :

 قال:  -بعد أ  انتهى من معاين الَاَ-ل ال يف  لك 

ا َوَذاااَيا َعاااْن َوَعَلاااى  َواْ اااتوْعِمَل اْ ااام 

 

 ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعَلْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل  

، «على»، وكذلك استعملت «الكاف»: إن العرب استعملت يقول  

 أسماًء.« عن»و
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 علت هذه الكلمات )الكاف، وعن، وعلى( أسماًء.يعني: ج

؟ جعلتها أسماًء، يعني: عاملتها معاملة األسماء، «استعملتها أسماءً »ما معنى 

ووضعوها يف مواضع األسماء، يعني: أوقعوها فاعاًل، وأوقعوها مفعواًل به، 

وأدخلوا عليها حروف الجر، ونحو ذلك من خصائص األسماء؛ ألن الفاعل ال 

كما -ال يكون إال اسًما، وحروف الجر  -يف أصله-إال اسًما، والمفعول به يكون 

 ال تدخل إال على األسماء. -عرفنا

 فهذا معنى هذا البيت.

 فمثال وقوع الكاف اسًما قول الشاعر: 

ااااوَ  وَلااااْن َينَْهااااى َ ِو   َشااااَط أ  َأَ نَْتهو

 

تواالو   ْيااتو والفو  ذااالطَّْعِن َيااْيَ  و ليااه الزَّ

فعل، أين الفاعل الناهي؟ « ينهى»، «ولن ينهى ذوي شطٍط كالطعنأتنتهون » 

 المفعول به، هذا المنهي.« ذوي شطط»

 ما الذي ينهاهم؟ كالطعن.« ذوي الشطط»

هو الفاعل، فجعل الكاف « كالطعن»، فـ«ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»

م يكن فاعاًل، ل« مثل»، فأوقع «مثل»فاعاًل، بمعنى: مثل الطعن، يعني: لو قال: 

 اسم، وتقع فاعاًل.« مثل»هناك إشكال؛ ألن كلمة 

 «.مثل»؛ ألهنا يف معنى «الكاف»لكنه أوقع الفاعل هنا 

 فكيف ُنعرب حينئٍذ؟

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، وهو « ذوي»فعل مضارع، و« ينهى»

الكاف فاعل يف محل رفع مبني على « كالطعن»مضاف إليه، « شطط»مضاف و

فاعاًل، وهو من « الكاف»و مضاف، والطعن مضاف إليه، جعلنا الفتح، وه
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 خصائص األسماء، وجعلناه مضاًفا مع أن اإلضافة أيًضا من خصائص األسماء. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ِو   َوماااا َقَتاااَل األفااا اَر ذاااالَعفِو َعااانهو

 

 َوَمااْن لااَك بااالحو   الاايل يحَفااظو الَيااَدا 

 مثل: العفو. ، يعني:«وما قتل األحرار كالعفو» 

فاعل. فإعراهبا كالبيت « كالعفو»مفعول، و« األحرار»فعل ماٍض، و« قتل»فـ

 السابق.

قول العجاج، والعجاج والد م ن؟ والد رؤبة، وهما أشهر راجزين  ومن  لك:

 عند العرب.

العجاج وابنه رؤبة، وهما مِن  أفصح الفصحاء، وأكثر النحويين عن النقل 

 بوعان، وشعرهما كله رجس، يعني: ما يف قصيدة.عنهم، ولهما ديوانان مط

 قال العجاج: 

ِل  ااااااا  بِااااااايضض َثااااااااَلثض َذنَِعااااااااجأ جو

 

   ِ َن َعاااااْن َذااااااْلَب ِ  المااااانه َْ  َيةاااااَح

على « عن»، فأدخل حرف الجر «عن كالربدِ »، «يضحكن عن كالربد»فقال:  

 ، يعني: عن مثل الربد.«مثل»؛ ألنه جعلها اسًما بمعنى «الكاف»

 فاإلعراب: 

 حرف جر. «: عن»

 مضاف إليه.«: الربد»اسم يف محل جر، وهو مضاف و«: الكاف»و

 اسًما، كقول امرئ القيس عن فرس: « الكاف»وقوع  ومن  لك:

 ورفنااا بَااابن الماااِء يمناا  و ااطنا

 

ا و    اااك    وصاااوب لياااه العاااين  اااور 

، يعني: بمثل ابن الماء، يعني: «كابن»حرف جر، «: ب»، أي: رجعنا، «رحنا» 
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 ابن الماء الغرنوق، فرس كالغرنوق، يحسبه كالغرنوق يف لمعته أو بسرعته.

 ، فأدخل الباء على الكاف؛ ألنه جعلها اسًما.«ورحنا بكابن الماءِ »قال: 

ظرف « وسطنا»، أي: يدور يف الجنبات، «يجنب« »يجنب وسطنا»وقوله: 

 للدوران.

وسط سعيد بن وقال األخفش، والمراد به عند اإلطالق هو: األخفش األ

ڌ ڌ ڎ ڎ )، أي: من إيقاع الكاف اسًما قوله تعالى: «من ذلك»مسعدة: 

 .[49آل عم ا :] (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

فعل، والفاعل مسترت تقديره: أنا، والمخلوق المفعول، أخلق ماذا؟  ،(ڌ)

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئة، 

مفعواًل؛ ألنه جعله المخلوق، والمفعول إنما فأوقع الكاف هنا  ،[49آل عم ا :]

 يكون اسًما يف أصله.

إن المفعول هنا محذوف، وقوله:  لهيا  و نع اب األأفف، وقال الممهور:

 واهلل أعلم: إين أخلق لكم من الطين هيئًة كهيئة الطير.-صفة له، والمعنى « كهيئة»

 فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسًما.

ا أية    «.على» اومما ي   ا م 

ا «على»لمن وقوع   ، قول الشاعر: ا م 

ااَدْط  َ ااا َعَلْيااهِ  ِماانْ  َِ َِّ ظِْمؤو  َبْعااَدَما َ اا

 

 َ ِصااال  َوَعاااْن َقاااْيضأ بَزْياااَزاء َمْمَهااالِ  

يصف طيًرا، وقد رجنت على بيضها، وتخلف عنها صاحبها حتى تعبت،  

 فصربت وقاومت، حتى بلغ منها الظمأ كل مبلغ.

، يعني: «غدت من عليه»فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ ، «بعدما تم ظمؤها»
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؛ ألنه جعل «على»على « مِن»قامت وذهبت من عليه، يعني: مِن فوقه، فأدخل  

 «.فوق»اسًما لمعنى « على»

 اسم يف محل جر مبني على السكون.« على»حرف جر، و« مِن»، فـ«من عليه»

هنا اسم، وليس « ىعل»، مضاف إليه؛ ألن «عليه»ما إعراب الهاء يف قوله: 

 اسم يف محل جر، واضح.« الهاء»حرف جر، تقول: إن 

 اسًما، قول الشاعر: « عن»ومثال وقوع 

مااااااااااِح َ ريَئااااااااا     َلَلَ اااااااااْد َأراين لِل ل

 

 ِماااااْن َعاااااْن َيميناااااك مااااا ة وأماااااامك 

 الشيء الذي ُينصب ليكون هدًفا للرماح ونحوها مما ُيرمى.«: دريئة» 

 فهي تمر من عن يميني تارة وأمامي. يقول: صرت لها مثل الدريئة،

اسًما بمعنى « عن»ألنه جعل  ؛«عن»على « مِن»، أدخل «مِن عن يميني»

 ، من جانب يميني.«جانب»

 : قول القطاين: ومن  لك

 ل لاااات لل ذاااا  لمااااا أ  عااااال بهااااِ

 

بياااا نفااا ة قبااالو    ِمااان عااان يماااين الحو

 أي: من جانب يمين الُحبيا، الُحبيا: موضع يف الشام. 

 ، يعني: فقلت للركب لما علتهم نظرٌة يف جانب الُحبيا.«على»فاعل لـ« ظرةٌ ن»و

 ، النظرة القبل: هي النظرة األولى، التي لم يسبقها نظرة سابقة.«قبُل »

، فذكر استعماالهتما «ُمذ، ومنذُ » ثِ انت ل بعد  لك نلى الَالم على:

 : ومعناهما، فقال 

نْاااايو اْ ااااَماِ  َفْيااااثو َرلَ  ااااْي َومو  َعاااااَومو

 

ااااْي َ َعااااا   َأْو أوولَِيااااا اْلِفْعااااَل َذِمْئااااتو مو

ِماااااانْ   ََ ِةااااااك  َل ااااااك مو
ا لِ اااااا َّ  َونِْ  َيمو

 

ااوِر َمْعنَااى لِااك اْ ااَتبِنْ   ةو ااك اْلحو
َمااا َولِ   و
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 «.يف استبن»معنى: 

ُمذ، »أن لـ ومعناهما، وذكر « ُمذ ومنذ»فذكر يف هذين البيتين استعمال 

 تعمالن اسمين، ويستعمالن حريف جر.يف العربية استعمالين، فيس« ومنذ

 يستعمالن اسمين. -

 ويستعمالن حريف جر. -

 اسمين؟« منذ وُمذ»متى تكون  لمتى يَونا  ا مين؟

 .اْلِفْعَل( أوولَِيا َرَلَعا َأوْ  )َفْيثو قال ابن مالك يف موضعين: 

 إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. الموض  األول:

 إذا جاء بعدهما فعل. والموض  الثاين:

ما رأيُت زيًدا ُمذ »الموضع األول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، كأن تقول: 

 ، ونحو ذلك.«منذ سنة»، أو «مذ يوم الجمعة»، أو «يومان

اسمين، لماذا قلنا: إهنما هنا اسمان؟ ألن بعدهما اسًما « مذ، ومنذ»فتكون 

 مرفوًعا.

، اتفقنا على ذلك، اسم« مذ»اسم مرفوع، و« يومان»، «ما رأيُت زيًدا مذ يومان»

الخرب، على « يومان»مبتدأ، و«: مذ»صارت جملة اسمية، مبتدأ وخرب، فقيل: 

 «.ما رأيت زيًدا مدة عدم رؤية إياه يومان»معنى: 

 مبتدأ مؤخر.« يومان»خرب مقدم، و« مذ»وقيل العكس، أي: 

 والمعنى: ما رأيُت زيًدا اليومان مدة عدم رؤيتي إياه.

خرب، أن « مذ»مبتدأ و« يومان»عا إلى القول الثاين: أن فهما قوالن، والذي د
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هنا تدل على الظرف، فيها د اللة على الظرف، والذي يقع ظرًفا المبتدأ أم « مذ» 

 «.العيد الليلة  والسفر غًدا»الخرب؟ الخرب، كقولك: 

إذا جاء بعدهما فعل، إذا جاء  ا مين:« مي ومني»والموض  الثاين اليل     ليه 

 «.جئتك مذ دعوتني»، أو «ما جئُت زيًدا مذ عاد»فعل؛ كأن تقول: بعدهما 

هنا اسم، لماذا قلنا: إهنا اسم؟ ألهنا وقع بعدها فعل، والفعل ال بد له « مذ»فـ

 ؟ مفرد أو جملة؟ جملة فعلية.«مذ»من فاعل بعده؛ إًذا ما الذي وقع بعد 

 حينئٍذ؟ « مذ»فماذا يكون إعراب 

ْي َ َعا(ك يقول: ، وابن مال«جئت مذ دعوت» فعل، وفاعله « دعا» )َذِمْئتو مو

 ظرف زمان، يعني: جئت يف هذا الوقت.« مذ»مسترت، و

 قول الفرزدق مادًحا:  :ومن  لك

اااااْي َعَ اااااَدْط َياااااداعو   نَزاَرعو  ماااااا َزاَل مو

 

 َلااااااَدَنا لاااااال َرَ  َأمَسااااااَ  األْشااااااَبارِ  

يَّز واستطاع «ما زال مذ عقدت يداه إزاره»   أن يحزم عليه إزاره.، يعني: مذ م 

 منذ ذلك الحين وهو ساٍم.« فدنا»

 ، يعني: القرب.«فأدرك خمسة األشبار»

 يعني: منذ أن ميز إلى أن دخل القرب، وهو ساٍم عالم.

، والمفعول «يداه»فعل، والفاعل « عقدت»، فـ«مذ عقدت» قوله: ال ا د:

 «.عقدت»ظرف زمان لـ«: مذ»و«. إزاره»المعقود، 

أن يكونا حريف جر، متى يكونان حريف جر؟ إذا « مذ ومنذ»لثاين لـ واالستعمال ا

 «.ما رأيته منذ شهر»، أو «ما رأيته منذ يومين»جاء بعدهما اسم مجرور، كقولك: 

 ، وعالمة جره الياء.«منذ»اسم مجرور بـ«: يومين»حرف جر، و« منذ»فـ
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؟ « مني ومي»ما معنى   فينئيأ

 دائًما؟ ال.« مِن»بتداء، يعني: بمعنى حرف جر، عمله الجر، لكن معناه اال

يتحدد بزمن مجرورها، فإذا كان مجرورها معرفة « منذ ومذ»قلنا: إن معنى 

، إذا كان مجرورها معرفة حاضًرا، يعني: يف زمان التكلم، «يف»حاضًرا، فهي بمعنى 

، وزمن «يومنا«. »ما رأيت زيًدا منذ يومنا»؛ كأن تقول: «يف»فهي على معنى 

م: يف زمن واحد أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم، حاضر، التكل

، يعني: ما رأيته يف يومنا، هذا المعنى «ما رأيته منذ يومنا»وهو معرفة. فما معنى: 

 عند العرب.

 «.منذ أسبوعنا»، أو «منذ سنتنا»، أو «ما رأيته منذ شهرنا»أن تقول:  ومن  لك:

األسبوع، ما رأيته يف هذا الشهر، ما رأيته يف هذه السنة؛  يعني: ما رأيته يف هذا

 ألن المجرور معرفة، وهو زمن التكلم.

وإن كان المجرور ماضًيا؟ يعني: المجرور زمنه قبل زمن التكلم، فهو على 

، «ما رأيت زيًدا منذ يوم الجمعة»؛ كأن تقول وأنت يف يوم اإلثنين: «مِن»معنى 

 المجرور زمنه حاضر أو ماٍض؟ ماٍض.« يوم الجمعة»و فزمن التكلم يوم اإلثنين،

 ، يعني: ما رأيته من يوم الجمعة.«ما رأيته منذ يوم الجمعة»إًذا ما معنى قولك: 

 نكرة.« شهر»، «ما رأيته منذ شهر»وكذلك يف قولك: 

 «.ما رأيته منذ أسبوعٍ »، أو «ما رأيته منذ سنة»أو 

اتضح المعنى يا إخوان؟ ألين سأسأل: ما يعني: ما رأيته مِن شهر، أو مِن سنة، 

 «.ما رأيته منذ شهر»و ،«ما رأيته منذ شهرنا»الفرق بين قولك: 

، «ما رأيته منذ شهر»وأنتم كلكم أعراب أقحاح، ماذا تفهمون، من قولنا: 
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 يعني: ما رأيته منذ ثالثين يوًما. 

 كله أو بعضه. ، يعني: ما رأيته يف شهرنا هذا، الذي مضى«وما رأيته منذ شهرنا»

يعني: لو كنا يف شهر ُمحرم، نحن اآلن يف العاشر من محرم، يف يوم عاشوراء، 

، يعني: ما رأيته يف هذا الشهر شهر محرم، «ما رأيت زيًدا منذ شهرنا»وقلت لك: 

 يعني: ما رأيته منذ عشرة أيام.

من ، يعني: ما رأيته منذ زمن شهر، يعني: «ما رأيته منذ شهر»فإذا قلت لك: 

، ما رأيته يف هذا «يف»ثالثين يوًما. ففي هذا فرق بين الُمعرف الحاضر؛ ألنه بمعنى 

 الشهر، والماضي، ومن الماضي النكرة.

 ُنكمل ثم نفتح مجااًل لألسئلة.

 قول ُزهير:  ومن  لك:

نَّاااااااِ  الحمااااااا   لمااااااان الاااااااديار بِ و

 

 أقاااااويَن ماااااي فمااااان وماااااي   ااااا  

 يعني: أقوين من حجج ومن دهر. 

 رؤ القيس: وقال ام

 ِقفااا نبااِك ماان  ذاا   فبياا  وِع لااا 

 

 ورباااا  عفاااات آثااااارع منااااي أزمااااا  

 «.من أزمانِ »أي:  

أن تكون حرف جر، وقد تأيت اسًما، « منذ»، إال أن الغالب على «ُمذ»كـ« منذ»فـ

 أن تكون اسًما، وقد تأيت حرف جر.« ُمذ»والغالب على 

ل  تفضل.  س 

 لكن اختالف المعنى هو الذي ذكرته لك.أيهما أبلغ؟ ال تحضرين إجابة اآلن، 

 ، يعني: ما رأيته من يومين إلى اآلن.«منذ يومين»إذا قلت: 
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، يعني: ما رأيته مدة عدم رؤيتي «ما رأيته مذ يومان»، أو «وما رأيته منذ يومان»

 يومان.

 فالمعنى اإلجمالي واحد، لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ ال يحضرين ذلك.

« ما»م أيًضا عن استعماالت حروف الجر، فيتكلم عن زيادة ثم بعد ذلك يتكل

 بعد بعض حروف الجر، فيقول: 

 َوَبْعااااَد ِمااااْن َوَعااااْن َوَباااااءأ ِزيااااَد َمااااا

 

ِلَمااااا  ااااْق َعااااْن َعَماااالأ َقااااْد عو ِْ َ عو  َلَلاااا

ااااَ  ََ َِ َل ااااا ََ ب  َواْل  َوِزيااااَد َبْعااااَد رو

 

اااااَ  ََ ِْ يو  َوَقاااااْد َ ِليِهَماااااا َوَجااااا   َلااااا

من، وعن، »ُتزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجر، وهي:  قد« ما»يقول: إن  

 «.والباء، والكاف، وُربَّ 

، فإهنا ال تكفها عن «مِن، وعن، والباء»بعد « ما»فإن زيدت  وفَمها يْتلَ:

 (ۋ ۋ ۅ)عمل الجر، بل تبقى حروف جر عاملة؛ كقوله تعالى: 

ا، والمعنى  ،(ې)، [25نوح:]  اهتم أغرقوا.واهلل أعلم: مِن خطيئ-أي: مِن م 

ابتدائية، أو سببية، أو «: مِن»هنا حرف جر، لكن ما معناه؟ درسنا معاين « مِن»

 ظرفية؟ سببية، يعني: بسبب خطاياهم.

 حرف جر عامل، لم ُيكف عن عمله.«: مِن»فـ

 حرف زائد.«: ما»

 «.مِن»اسم مجرور بـ«: خطيئات»و

 .[40المؤمنو :] (ىئ ی ی ی)قوله تعالى:  ومن  لك:

ا قليل، فـ ،(ۋ) زائدة، ولم تكف عن الجر، والمعنى: عن « ما»أي: عن  م 

 قليٍل ليصبحن نادمين.
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 وع لنا أ  الح وَ الزائدة ذلها معانيها التوذيد. 

 .[159آل عم ا :] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 «.بما رحمٍة من اهلل لنت لهم»برحمة من اهلل لنت لهم، قال: 

، فلم تكف الباء «ما»م: برحمة من اهلل لِنت لهم، ثم زيدت واهلل أعل-المعنى 

 عن العمل.

 .[155النساء:] (ٱ ٻ ٻ)قوله تعالى:  ومن  لك:

بعد هذه األحرف زيادة قياسية مضطردة؛ « ما»أي: بنقضهم ميثاقهم، فزيادة 

اللة على التأكيد.  للدَّ

 عن العمل.، فإهنا ال تكفهم «مِن وعن والباء»بعد « ما»إًذا فإذا زيدت 

ا عن العمل، «الكاف وُربَّ »بعد « ما»وإذا زيدت  ، فيجوز فيهما حينئٍذ أن ُيكف 

 وهذا هو األكثر، ويجوز أن ُيعمال، وهذا جائز قليل.

«: ما»يجوز فيهما أن ُيكفا عن العمل، فيصيرا حريف جٍر مكفوفين، فال يعمال. و

زائدة غير « ما»ين، وحرف زائد كاف. ويجوز أن ُيعمال، فيكونا حريف جر عامل

 كافة.

 قول الشاعر هاجًيا:  -وهو األكثر-فمن الكف 

َميااااااادأ  ناااااااك َوَأباااااااا فو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

 

جااااالو الَحلااااايِ   َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

ريااااااادو َفياَ اااااااهو َويو يااااااادو َقتلاااااااك 
 أو

 

ئااااااايِ  ااااااالو اللَّ جو اااااااهو ال َّ  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

ماااااَ  ِمااااان َشااااا ل الَمطاياااااا   َلاااااإِ َّ الحو

 

 بِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ ماااايَِذمااااا الَح  

لوجب أن يقول: « ما»، أي: كالنشوان، فلو لم يأِت بـ«كما النشوان»فهنا قال:  

 كالنشوان.
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 ، وهذا األكثر.«كالنشوانُ »جاز له أن يقول: « ما»فلما جاء بـ 

 «.كما النشوان»، «كالنشوان»وجاز أن يقول: 

اسم « النشوان»ئدة، وزا« ما»جارة، و« الكاف»؟ فـ«كما النشوان»فإن قال: 

 مجرور، النشوان يعني: السكران.

زائدة كافة، «: ما»مكفوفة عن العمل، و« الكاف»، فـ«كما النشوانُ »وإن قال: 

 «.كما النشواُن هو»مبتدأ، وخربه محذوف، يعني: « النشوانُ »و

ا: مكفوفة، « الكاف»فـ ،«َذما الحبطاط ش   بنك  ميِ»قوله:  ومن  لك أية 

 «:الحبطات شرُّ بني تميم»ف زائد. حر«: ما»و

خرب، هنا الخرب ُمصرح به، وهنا يجب أن يكف عن « شرُّ »مبتدأ، و«: الحبطات»

 العمل؛ ألنه أدخلها على جملة، أدخلها على جملة اسمية.

تدخل على ماذا؟ ال تدخل إال على  -يا إخوان-ونعرف أن حروف الجر 

، وال الجمل اسمية وفعلية، وال شبه األسماء، ما تدخل على األفعال، وال الحروف

 الجمل.

الحبطات شر بني »خصائص األسماء، كيف دخلت على جملة اسمية؟ 

؟ يعني: «كفتها»كفتها، ما معنى « ما»فـ«. ما»؛ ألن عملها ُكف  وأبطل وأزيل بـ«تميم

 كفتها عن العمل، وكفتها عن االختصاص باالسم.

، «إن زيًدا قائمٌ »لو قلت: «. ما»صلت بـ وأخواهتا إذا ات« إن»وقلنا مثل ذلك يف 

، على اسم، «زيد»على « إنما»، فدخلت «إنما زيٌد قائمٌ «. »إنما»؟ تقول: «ما»أدخل 

 «.زيٌد قائمٌ »جملة اسمية، 

كفتها، ما « ما»على فعل؟ ألن « إن»صح ذلك؟ كيف أدخلت « إنما قام زيدٌ »
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 الختصاص بالجملة االسمية.؟ يعني: كفتها عن العمل، وكفتها عن ا«كفتها»معنى  

 يقول:   نا  ملحوظ  يف األبياط،

.....................................

. 

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 .....................................

... 

 

اااااااهو ال جااااااال  ِو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ ئاااااااي  اللَّ

 .....................................

... 

 

ِِ  َذمااااا   الَحبِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ مااااي

 اختلفت حركة الروي؛ يف البيت األول والثاين الضم. 

.....................................

. 

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 .....................................

. 

 

اااااااهو ال جااااااال  ِو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ ئاااااااي  اللَّ

 ويف الثالث:  

.....................................

.... 

 

ِِ  َذمااااا   الَحبِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ مااااي

هذا عيب من عيوب الشعر، ماذا يسمى؟ يسمى يف علم العروض والقافية  

، اإلقواء هو: اختالف حركات الروي، وهذا قد يقع عند بعض الشعراء  اإلقواء 

 المتقدمين، وهو من أشد العيوب.

 : رقول الشاع :ومن  لك

 باااااالو لاااااايهِؤربمااااااا الماماااااال الم

 

 وعنااااااااااجين بيااااااااانهن  الِمهاااااااااار  

 فكفتها عن العمل. ،«ما»حرف جر، ودخلت عليها  :«ُربَّ » 

 ،ُربَّ جاملٍ : لوجب أن يقول ؛«ُرب  »ربما الجامل، ولو لم تدخل عليها  :فقيل

 فيجر.

 «ملالجا»ـبل بأنه فيهم، فؤ، فأخرب عن الجامل الم«بُل فيهمؤربما الجامل الم»

 :يعني ،«بلؤالم»القطيع من الجمال، و :يعني ،«الجامل»الخرب،  «فيهم»مبتدأ، و

 جمع عنجوج، وهو الخيل الجيد.«: العناجيج»و المهيأ للُقنية واالقتناء.
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 ولد الفرس. :وهو معروف- جمع مهر :«الِمهار»و

 : قول الشاعر :ومن  لك

ِْ  أخض َماِجااادض  ِزنِاااك َلااا ْْ   َم اااْهدأ  َياااْومَ  يو

 

ْو ذَ    َو َعْماا و لااِ َ   نْااهو َمةاااِربوهْ مااا َ ااْي

 .«كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه» 

مبتدأ، وأخرب عنه بأنه لم تخنُه مضاربه، فالكاف هنا دخلت  :«سيف عمرو»ـف

ز ذلكعلى اسم، أم على جملة اسمية؟ جملة اسمية، ما ا  «كافال»كون  ؟لذي جو 

 و الكثير فيها، وهو الكف.فهذا ه العمل، وعن االختصاص باالسم.مكفوف عن 

بعدها، فهو قليل جائز، فلك أن تقول يف البيت  «ما»وأما إعمالها مع زيادة 

 : السابق

َميااااااادأ  ناااااااك َوَأباااااااا فو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 : قول الشاعر :ومن  لك 

بتماااااااااا ِاااااااااارةأ  مااااااااااولَّ ياااااااااا  رو

 

   ِِ  شااااااااعواء ذال لْيَعاااااااا  بالميساااااااا

ربتاه، » :فيها لغات، من لغاهتا «ُربة»، «ماتيا ُرب». يا ماوية، زوجته: ، أي«ويما» 

هي الحرب  :جر، الغارة ؟، جر هبا أم لم يجر«ُرب غارة»، بعد «ما»، فأدخل «ماترب

 المنتشرة. :السريعة، الشعواء

وهذا من  .غارة بسرعتها كأهنا لذعة بالميسمشبه هذه ال :«مسيكاللذعة بالم»

 تشبيهات.أجمل ال

 : وقال الشاعر

ااااااا و َمْوَ   اااااااهو وَننْصو ِو َأنَّ  َناااااااا وَنْعَلااااااا

 

ومض  النَّااااسِ  َذَماااا   وَجااااِرمو  َعَلْياااهِ  َمْمااا و

ا»: الشاعر قال  م  ُرومٌ  النَّاسِ  ك  ج  ي هِ  م  ل   .«اِرمُ وج   ع 
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 .«كما الناُس : »جر أم كف؟ جر، ولو كف لجاز، فكان يقول «كما الناسِ » 

 : قول الشاعر :ومن  لك

َأ رب   يلصاااااامااااااا ضاااااا ب أ بسااااااي

 

 بااااااين بوصاااااا   و عناااااا  نمااااااالء 

: ومع ذلك أبقى عمله فقال ،«ُرب  »مع حرف الجر  «ما»وزاد « ربما: »فقال 

 .«ضربةٍ »

ليبقى الكالم على مسألة  ؛هذا ما تيسر شرحه يف استعماالت حروف الجر

 .«إعمال حروف الجر وهي محذوفة: »واحدة يف حروف الجر، وهي

ومع االبتداء أيًضا بالكالم على إلى الدرس القادم،  -اهللإن شاء -نرجئها 

 .«باب اإلضافة»

إن كان هناك من سؤال، أو أن نذكر بعض الفوائد واللطائف القائمة على ما تم 

 شرحه من قبل.

كقوله  ؛اللة على البدليةقد تأيت للدَّ  «الباء»أن  :مما  ذ ناع يف الدرس الماضك

  عن أمنا عائشة :« م  النعِما يس ما : ، أي«ين بها فو

 يسرين بدلها ُحمر النَّعم.

م » مراء»ُفعل، وهو جمع، مفرده  :«فو ُيجمعان  «أفعل»و «فعالء»، نعم «ح 

 حمراء وحمراء وحمراء، فُهن ُحمر، وُصفر، وُخضر. «.ُفعل»على 

م  النعِ»ـوالمراد ب  وهن أنفس أموال العرب. ،النوق الُحمر :«فو

 «ُحمر النِّعم» :لمين يف قراءة الحديث ونحوه، فيقولونوقد يخطئ بعض المتك

مفرد،  «ِحمارٌ »ِحمار،  :مفرده ُفُعل، وهو جمعٌ  «الُحُمر»بضم الميم، و «ُحُمر»

، كل ذلك «وأحمرة، وحمير، وحمور، وُحمورات، ومحموراء ُحُمر»وجمعه 
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 جمع لحمار.

 إلبلفسد، بدل أفضل وأنفس أموال اأنه ينعكس وي -ال شك-والمعنى 

 صارت الحمير.

بعد بعض حروف « ما»قرأنا يف هذا الدرس قول الشاعر يف زيادة  :فإن قلت

  :الجر

مااااا  مااااان شااااا  المطاياااااا  لاااااإ  الحو

 

 ذمااااا الحبطاااااط شاااا   بنااااك  ماااايِ  

 :الحمير، أم النوق الُحمر؟ يريد :يريد بالُحمر : إن الُحمر من شر المطايا.فقال 

ر من خير المطايا عند العرب، إال أنه سكن يريد الُحمر، والُحم :الحمير، يعني

 الميم لضرورة الشعر.

 مفرد األنعام. :، والنَّعم«النَّعِ»:  ويف الحديث قال

 : قال -وهناك مرقشون آخرون من الشعراء- قال الُمرقش األكرب

 وال باااااااااااااا   يوبعااااااااااااااد اهلل التل

 

 ن  قاااااال الْماااااي  نعاااااِ ِااااااراط 

لباس  :«ببالتل»وب السريعة، والحر :«الغارات»الجيش، و :«الخميس» 

 الحروب.

 ال يبعد اهلل هذه األمور، إذا قال الجيش، ماذا قال؟ نعم.: يقول

 يف البيت؟ « نعِ»ما معنى 

شاهًدا على حذف  «المفصل يف العربية»الزمخشري ذكر البيت يف كتابه  -

 المبتدأ.

أن  ميذهتل أخربن بعض مشايخ القراء أ« مغني اللبيب»ذكر ابن هشام يف و -

 .«ال»عكس  «نعم»حرف جواب،  يف هذا البيت« نعم»
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ثم بحثوا عن الشاهد، فلم يجدوه يف البيت، أين المبتدأ المحذوف،  

إذا قال الخميس هذه نعٌم، فأضيروا  :، يعني«أنعام»هنا مفرد  «نعم»أن  :والصواب

 عليها.

 ومما ق أناع يف  يا الدرس قول ال اع : 

اَك     أوْلِةاْلَت لِاك فسا   ِع اْبنو َعمل

 

 زوينْااااالت عناااااك و  أنااااات  يااااااين 

 : يقول يف أولها «نونية»يف قصيدة جميلة له،  يناوهذا البيت ألبي اإلصبع العد 

 يااان لاااٍ طوياااهلم حمزيااا    ااا   ااا   
 

 تااااايّا أي ااااان أ   ااااانأ ِ  ىألسااااا 
 : ومنها أبيات مشهورة، كقوله 

اااااااك   و َمحاَلَفااااااا أ 
اااااااك  َأبِ

اااااااك َأبِ   نِن 

 

ااااااك  ِماااااان َأبِي ااااااينِ َواباااااانو   
ااااااك  َأبِ

 َأبِ

، ثم حذف حرف الجر، ثم حذف الالم : ، أي«الهِ » (، ِع ابن عمك): وقوله 
ِ
هلل

، وهذا جائز يف مثل هذا األسلوب، فإن لفظ «الهِ »من لفظ الجاللة، فصارت 

، حذفت منه الهمزة «إله»أصله  «اهلل»كما تكلمنا يف درس سابق،  «اهلل»الجاللة 

، ثم ُفخمت األلف تعظيًما «اهلل»وألزمت، فصار  «لأ»ثم أدخلت ، «اله» ت:فصار

 .«اهلل»فصار 

 .«ذي يف السماء الٌه ويف األرض الهوهو ال» :ذةوجاء يف قراءة شا

هلل درُّ ابن عمك، يريد  :هلل ابن عمك، يريد :؟ أي«الِه ابن عمك» :ما معنى

 بذلك نفسه؛ ألنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله.

أفضلت يف حسب عني، وال أما أنت فال  .: هلل در ابن عمك الذي هو أناولأق

 ين.زوأنت دياين فتخ

 ومما ق أناع يف  يا الدرس، قول ال اع : 

 أ نتهااااو  ولاااان ينهااااى  ول شااااط 

 

 ذااالطعن يااي   ليااه الزياات والفتاالو  
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باألعشى  بير؛ ألن األعشيين كثيرون، فميز  هذا البيت من قصيدة لألعشى الك

على اإلطالق، فالمراد به  «األعشى» :رب، وهو ميمون بن قيس، وإذا قيلاألك

 األعشى األكرب ميمون بن القيس.

 : وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له، يقول يف أولها

عْ  َ يااااااَ َة نِ َّ الَ ذااااااَ  مو َ ِحاااااالو  َو ل   و

 

اااا  اااالو ا َأي هااااا ال َّ َوَ اااال  وطيااااقو َو اع   جو

من المعلقات، وجعلوا  ءها كثير من األدباة لجمالها عددوهذه القصي 

 مي  : »المعلقات عشًرا، السبع المشهورة المعروفة، وزادوا عليها ثالًثا، منها

 .«األع ى

 لهيا ما  يس   ذ ع وش فه.

 ِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لَّ 

 

 

¹ 
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 والستون اديالدرس احل

﷽ 
 

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد

  .أجمعين

ا بعد:    أمَّ

شهر اهلل  ونحن يف وبيَّاكم،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل 

الُمحرم، من سنة ثنتين وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي، يف حي 

الدرس الحادي والستين،  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد الجزيرة يف مدينة الرياض، 

 عليه رحمة اهلل تعالى. «ألفي  ابن مالكشرح »من دروس 

، «حروف الجر»سنختم الكالم على باب  - تعالىإن شاء اهلل-يف هذه الليلة 

ثم نعقب ببعض الفوائد  -إن شاء اهلل تعالى-شرحهما اآلن منه إال بيتان، ن فلم يتبق

 وف الجر.المتعلقة بحر

هناية هذا الفصل، هذا  متى سيتوقف :خوة يتساءلونويف البداية، كأن بعض اإل

 الدرس أم الدرس القادم؟

فأنا أيًضا أتساءل معكم، سيتوقف يف هذا الدرس، أو الدرس القادم، أيًضا 

إن -نتوقف نأخذه يف هذا الفصل، االختبارات كأهنا يف الثاين عشر من الشهر، إًذا 

 يف الدرس القادم. -شاء اهلل
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حروف »آخر األبيات التي ذكرها، يف باب يف  امنا ابن مالك قال إم

 «: الجر

ْط َبْعااَد َبااْل .383 بَّ َلَماا َّ ااِيَلْت رو  َوفو

 

 َواْلَفاااا َوَبْعاااَد اْلاااَواِو َشااااَع َ ا اْلَعَماااْل   

بَّ َلاااَد  .384   َوَقاااْد يوَمااا   بِِساااَو  رو

 

طَّاااااا ِ    ااااااَ   مو ااااااهو يو َأ َوَبْعةو  َ اَفااااااْي

 ذ  يف  يين البيتين الَالم على فيَ ف وَ الم  وب اء عملها، و لك أننا  

  ذ نا يف أول الباب، أ  ابن مالك  ذ  يف  يا الباب ثالث مسائل: 

 أقسام ف وَ الم .: المسلل  األولى

 معاين ف وَ الم .: المسلل  الثاني 

 ا تعما ط ف وَ الم .: المسلل  الثالث 

عاين، انتهينا من األقسام، وتكلمنا على بعض االستعماالت، انتهينا من الم

 .«منذ، ومذ، وعلى: »بعض حروف الجر تأيت حروًفا وتأيت أسماًء، مثل

ويبقى عمله، فقال  أن حرف الجر قد ُيحذف ن ا تعما ط ف وَ الم :ومِ 

 ذلك وبينه يف هذين البيتين.

ك يف حرف الجر إما أن يكون ذل ؛وبقاء عمله فذكر أن حذف حرف الجر

 له حكم. «ُرب  »له حكم، ويف سوى  «ُرب  »أو يف سواه، فـ « ُرب  »

 : ها وبقاء عملها، فقال فيه يف البيت األولذفوح« ُرب  »وأما 

ْط َبْعاااااَد َباااااْل  بَّ َلَمااااا َّ اااااِيَلْت رو  َوفو

 

 َواْلَفاااا َوَبْعاااَد اْلاااَواِو َشااااَع َ ا اْلَعَماااْل   

ب  »ال   الم ، و ك يف  لك على أربع  أقسام:  :قد  وحيَ ويب ى عملها، أل« رو

 األكثر. ال سِ األول: -1

 الكثير. ال سِ الثاين: -2
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 القليل. ال سِ الثالث: -3 

 الشاذ. ال سِ ال اب : -4

 ال سِ األول: األذث .

على الشائع، وكثير يف ويبقى عملها، وذلك بعد الواو،  «ُرب  »هو أن ُتحذف 

 شعًرا ونثًرا. ؛كالم العرب

 «: المعلقة المشهورة»القيس الكندي، صاحب  ئقول امر :لكلمن  

وَلهو  اادو  وَلْياالأ َذَمااْوِج الَبْحاا ِ َأْرَأااى  و

 

ااااااوِم لَِيْبَتِلااااااك  مو  َعَلااااااكَّ بِااااااَلْنَواِع الهو

اآلن كان يتحدث عن موضع  ،«وليل: »، فقال«المعلقة»وهذا البيت أيًضا يف  

ِج وَلاْيالأ َذاَماوْ : »د، فقالوانتهى منه، ثم دخل يف الكالم على موضع جدي آخر

و ادو  .«ُرب  »وُرب  ليٍل، فالواو يسموهنا واو : أي ،«َلااهو الاَباْحا ِ َأْرَأاى  و

 -إن شاء اهلل-وسيأيت  محذوفة، فجرت وهي محذوفة. «ُرب  »ـوليٍل مسبوقة ب

 .«ُرب  »إعراب ما بعد 

 : قول الشاعر :ومن  لك

َتَ ْق  ْْ  وقا ِِ األَْعماِق أاِول المو

 : هذا يف أول القصيدة، وهي قصيدة من الرجز، يف أول بيت قال

َتَ ْق  ْْ  وقا ِِ األَْعماِق أاِول المو

 م األعماق، فهذا كثير.ت: وُرب  قاأي

: وأسهم دخلنا ما شئنا، كأن نقول مثاًل  :بناء على ذلك، يعني ويمكن أن نقول

 وُرب  أسهٍم. :يعني فيها وخسرناها.

وُرب  أصحاب،  :يعني. فلم نجدهم كذلك، نهم أوفياءيقول: وأصحاٍب كنا نظ



 

 
e 

g h 

f  257 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ...وهكذا

 لهو أ   وحيَ ويب ى عملها بعد الفاء.: وأما الَثي 

 : أيًضا «معلقته»القيس أيًضا يف  ئكقول امر

ْ ِضاا أ  ْبَلااى َقااْد َ َ ْقااتو ومو  َلِمْثلااِك فو

 

ْحااااِولِ   َِ مو
 َلَلْلَهْيتوَهااااا َعااااْن ِ ل َ َمااااائِ

 فُرب  امرأة مثلِك.: ُرب مثلك، أيف :أي ،«فمثلك: »قال 

ا  : قال -روهو مالك بن عويم- قول المتنخل :ومن  لك أية 

 وفاااادل لحااااورأ َقااااد َلَهااااوطو بِِهاااانَّ 

 

وطِ    اااااا و ِو يف المو َياااااااطِ  ويف َناااااَواِع  ال ل

 فُرب  حوٍر. :فحور، أي: فقال 

ب  »وأما ال ليل: لهو فيلها وب اء عملها بعد   :«رو

 : كقول رؤبة

 ِماااااْلء الِفمااااااِج َقتماااااهبااااال َبلااااادأ 

 

ااااااااه يوْ ااااااااَت      ااااااااه َذتَّانو  وَجْهَ مو

 بل ُرب  بلٍد.: ، أي«بل بلد: »فقال 

نوع من  :نوع من القماش، والجهرم أيًضا كذلك :انتالطرق، والك :والفجاج

 البسوط.

 : وقال رؤبة

 بل بلد  ل صعدأ وأضدا 

 بل ُرب  بلٍد.: أي

 : وقال رؤبة أيًضا أو العجاج

 طعت بعد محمحبل محمح ق
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 الصحراء. :بل ُرب  محمٍح، والمحمح: أي 

ب»لإ ا فيلت  أم بالواو التك  سمى واو  ،، وب ك الم  بعد ا، لهل يوم  بها«رو

ب    مي با :  ؟رو

 المحذوفة. «ُرب  »ر بـ والجمهور على أن الج

اء، وال بالواو، وال بالف وهي غير مسبوقة« ُرب»فهو أن ُتحذف  :وأما ال ا 

  :ا قليل، وقد وردببل، وهذ

 : ي، يف أول قصيدة له، قالذرقول جميل بن معمر الع :ومن  لك

ِِ  ارأ َوَقفاااااااااتو يف َ َلِلاااااااااه  َر ااااااااا

 

 ذاااادطو َأقةااااك الحياااااة ِماااان َجَلِلااااه 

 واألطالل. ورهي بقايا الد :رسم الدار 

 وقفت فيما بقي منه. :، يعني«وقفت يف طلله»

داد، تطلق على األمر العظيم، الجلل من األض .«كدت أقضي الحياة من جلله»

 وعلى األمر التافه.

ِِ  ارأ رَ »  ُرب  رسمي. :بالجر، أي«  

 وبقاء عملها. «ُرب»فهذا ما يتعلق بحذف 

 : ، فقال فيها ابن مالك «ُرب  »وأما باقي حروف الجر غير 

بَّ َلااااااَد    َوَقااااااْد يوَماااااا   بِِسااااااَو  رو

 

طَّاااااا َِ ا   ااااااَ   مو ااااااهو يو َأ َوَبْعةو  َفااااااْي

 باقك ف وَ الم  على قسمين:  :يقول 

 ما يوحيَ با  ا ، ويب ى عمله.: ال سِ األول

اوال سِ الثاين ويب ى عمله، لال ا    ي اس عليه، والمط    : ما يوحيَ شيو  

 ذما  و معلوم. ،ي اس عليه
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حذفه ويبقى عمله، ورد ذلك يف أساليب، من هذه  ما يطرد :لال سِ األول

 : األساليب

 ،«كم ريااًل معك»، «كم رجاًل بالبيت: »ستفهامية، كأن تقولاال «كم»يز يمت

بكم » ،«بكم رياٍل اشرتيت  كذا وكذا: »بحرف جر، فإنك تقول «كم»فإذا سبقت 

 .«رجٍل ذهبت إلى زيد

فمحلها الجر؛ ألهنا مسبوقة بحرف جر، لكن الكالم على تمييزها،  «كم»أما 

 .«اشرتيت كذا، وكذا بكم ريالٍ » :، يف نحو«ريال»على مميزها، وهو 

 «مِن»ـالمجرورة، على قول الجمهور مجرورة ب «كم»الواقع يف تمييز  «ريال»

 هذا قول سيبويه والجمهور. بكم مِن رياٍل اشرتيت كذا وكذا. :محذوفة، أي

أضفنا  :بل هي مجرورة باإلضافة، يعني ذالزجاج:-وقال بعض النحويين 

 جه اآلن بيان هذا الضعف.، وهذا ضعيف وليس الو«ريال»إلى  «كم»

حيَ ليه ف َ الم  ويب ى عمله: يف أ لوب ال سِ م  األ لوب الثاين مما يو 

 لفظ المالل .

، ولك «ألفعلن كذا وكذا ،واهلل: »مع لفظ الجاللة بالذات، فلك أن تقول

 ألفعلن  كذا وكذا: »باطراد أن تقول
ِ
وهذا وارد يف بعض األحاديث  ،«اهلل

 والشواهد.

 الي  التك يط   ليها فيَ ف َ الم  ويب ى عمله يف جواب ومن األ

 ا  تفهام المتةمن مثل المحيوَ.

ن مررت: »فإذا قيل لك مثاًل   :يعني ،«زيدٍ : »فإنك تقول يف الجواب ،«بم 

 مررت بزيٍد.
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ا  هذا  .بعد ف َ ا  تفهام، بعدما يتةمن مثل المحيوَ :من المواض  وأية 

 عكس السابق.

االستفهام، ليس يف االستفهام، يف جواب االستفهام، أن  يف جواب األول:

ن مررت: »يقال  .«زيدٍ : »يقول «؟بم 

 ،«مررت بزيدٍ : »قال لك إنسان: طيب هنا يف االستفهام نفسه، فإذا قيل لك مثاًل 

 أمررت  بزيٍد؟ : أي ،«أزيدٍ : »فأنت تقول

 مله.فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد يف حذف حرف الجر، ويبقى ع

ا موض   بق ش فه، و و: فيَ ف َ الم  با  ا  قبل  :من المواض  أية 

 أ َّ وأْ .

 عجبُت من أنك قائم.: أي ،«عجبُت أنك قائم: »كقولك

 أخاف من أن تذهب.: أي ،«أخاف أن تذهب» :وكقولك

يمنون عليك أن : أي ،[17]الحم اط: (ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ): قال تعالى

 واهلل أعلم. ،أسلموا

: وقال تعالى ،[17]الحم اط: (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ): قال تعالى

 أطمع يف.: أي ،[82]ال ع اء: (ىئ ىئ ی ی ی)

 .[84]المائدة: (ڦ ڄ ڄ ڄ): وقال

 أيعدكم بأنكم. :أي ،[35]المؤمنو : (ھ ھ ھ ے): وقال

إن  :، فقلنا«باب تعدي الفعل ولزومه»وهذا سبق شرحه عندما تكلمنا على 

أن  »إذا كان قبل  ؛قد ُيحذف لى مفعولهإ زمرف الجر الذي ُيعدي الفعل الالح
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 .«وأنَّ 

 : أذكركم بالبيتين، قال ،قال ابن مالك يف ذلك

 َجااااااا ل َوَعااااااادَّ َ  
َِ  ِزَماااااااف بَِحاااااااْ 

 

نَْماااااا ل    َْ َلالنَّْصاااااا و لِْلمو ااااااِي  َونِْ  فو

ااااااااااك َأ َّ َوَأْ  َيطَّاااااااااا ِ و َنْ ااااااااااال   
  َولِ

 

وا    َماااْ  َأْمااان َلاااْب أ َذَعِمْباااتو َأْ  َيااادو

 عجبت من أن يُدوا.: أي 

والكسائي، فهما يريان أن الموضع هنا موضع جر،  وهذا على مذهب الخليل

وما  «أن  »ـأن حرف الجر ُحذف وعمله باٍق، ف :بحرف الجر المحذوف، يعني

 وما دخلت عليه يف محل جر. «أن  »دخلت عليه يف محل جر، و

كما - ذفا ُح ألن حرف الجر إذ؛ : بل الموضع هنا موضع نصبوقال غيرهما

ينتصب، وال يبقى عمل حرف الجر  فاألصل أن المجرور بعده -سيأيت

أل  ؛ لمواضع التي نحصرها اآلن ونذكرهاالمحذوف، ال يبقى إال يف هذه ا

هذه المواضع التي ذكرناها  إال يف ،: أ  ف َ الم  ن ا فيَ زال عملهال اعدة

 لبيتي ابن مالك. شرًحا

نا، فهذا هو المطرد، إًذا المطرد يف حذف فالمسألة فيها خالف مفتوح ه

 ، فيها أساليب معينة، ذكرنا أشهرها.«ُرب  »حروف الجر سوى 

ا غير المطرد   .معت من فصحاء، فال يقاس عليهافهي ُكليمات، ُس  أمَّ

كيف أصبحت؟  :عندما سئل -وهو من أفصح العرب- قول رؤبة :من  لك

 أو على خيٍر. بخير والحمد،: أي، «خيٍر والحمد هلل: »قال

 للشيح والقيسون. ؛أنبغ العرب ن  ورؤبة هذا مِ : قال الزمخشري

؟ من نبات الصحراء، اآلدمي ما يأكل الشيح «الشيح والقيسون»تعرفون 
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لكنه رؤبة كان يأكل الشيح والقيسون؟  يقول: إن والقيسون، الزمخشري ال يريد أن 

 يف العروبة والفصاحة. إنه من العرب الفصحاء، الذين تأصلوا: أراد أن يقول

 : يهجو جريًرا قول الفرزدق :ومن  لك

  نَِ ا ِقياااااَل َأل  النَّااااااِس َشااااا   َقبِيَلااااا 

 

َلْيااا َأَشااااَرْط   َل األََصاااابِ و ذو   ض بِااااأْلَذو

 أشارت إلى كليب. :أي 

 : قول الشاعر :ومن  لك

 وذ يماااااا  ماااااان آل قااااااي  ألفتااااااه

 

 األعااااااالم لااااااار  ىفتااااااى  باااااايخ  

 األعالم.إلى  ارتقىف :أي 

 فهذه شواذ ال ُيقاس عليها.

وبقاء عمله، بغير هذه المواضع إذا  ا، فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجرحسنً 

 لإ  ال اعدة ليه أ  يزول عمله.ُحذف حرف الجر لسبب من األسباب، 

القاعدة فيه أن يزول عمله، لماذا؟ ألن حرف الجر عامل ضعيف، ليس 

وظاهرة  قوية التي تعمل متقدمة ومتأخرةالكاألفعال، األفعال هي العوامل 

وهو  هيرفع فاعله، وهو ظاهر ومحذوف، وينصب مفعول ومحذوفة، ولهذا الفعل

 متقدم ومتأخر ومحذوف.

فالعمل يف الحرف ليس متأصاًل، ولهذا نجد بعض الحروف  أما الح َ

 ؛ننا نجد الحروف مختلفة العملأ، ونجد بعض الحروف ال تعمل، كما تعمل

 يجر، وبعضها ينصب، وبعضها يجزم، وبعضها يرفع وينصب. فبعضها

 األفعال تتفق يف رفع الفاعل، فهي مع الفاعل عملها واحد.

والمتعدية؟ المتعدية هي عملها متشابه، فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول 
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به، وإن كان بعضها أقوى من بعض، والبعض ينصب مفعواًل، وبعضها مفعولين، 

اعيل، فعمل الفعل لقوته يشمل جميع األفعال، ويكاد يكون مف ةوبعضها ثالث

 متشاهبًا.

 أما العمل يف الحروف فهو ضعيف، وذكرنا شيًئا من صور ضعفه.

، مور، إذا جاءت الجملة على أصلهافلهذا ال يعمل الحرف إال إذا جاءت األ

على  «يذهب»تقدم أن ، هل يمكن «يذهب  »تجزم  «لم» «.محمٌد لم يذهب  »مثل: 

سلمُت على »؛ ؟ ما يمكن، كما تفعل يف المفعول به، ُتقدمه على الفعل«لم»

؛ ألن حرف الجر ال يعمل إال إذا جاءت «سلمت محمٍد على» :، ما تقول«محمدٍ 

 مشاكل يعمل.ليست هناك األمور على أصلها كالضعيف، والضعيف إذا كانت 

 .إذا كانت هناك مشاكل هرب، ما يستطيع أن يقاوم هذه األمور

القوية باألفعال،  لماذا؟ لصلتهمن أقوى الحروف يف العمل،  وه حرف الجر

ده، عبد اللفظي، اللفظ يجر االسم الذي حرف الجر، ما عمله المعنوي؟ ال أري

 لماذا ُيجلب؟ لتعدية الفعل. ؟ما فائدته :وإنما عمله المعنوي، يعني

 ة بالفعل.إليصال الفعل إلى االسم الذي بعده، فهو له عالق: يقولون

الذي أوصل الفعل إلى مفعوله، أوصل الفعل إلى  فلهذا سنرى أن هذا الحرف

 لسبب من األسباب. ؛عد حرف الجر، هذا الحرف قد ُيحذفاالسم الذي ب

ل يمكن أن تحذف؟ ما يمكن ، حروف الجزم هذفحبينما حروف الجزم ال ت

ال  النصب  يمكن أن تحذف، كذلك حروفوأخواهتا ال «إن»وكذلك . أن تحذف

 لوجود عوض ودليل. «أن»تحذف، إال ما ذكروا يف 

، يف خاتمة تتعلق بتعلق «باب حروف الجر»حسنًا، نريد أن نختم الكالم على 

 ق يتعلقان به.ر والمجرور ال بد لهما من متعلإن الجا: فنقول، الجار والمجرور
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من  يوصل معنى الفعل إلى االسم بعده، فال بد أن حرف الجر :و ب   لك 

 معرفة الفعل الذي يصل إلى االسم المجرور بحرف الجر.

شديد بالمعنى، لهذا تجد والمعرب، ارتباطه ال أهم ما يهتم به المفسر ن  وهذا مِ 

ومجرور يبينون  ما جاء جار  مهتمين بذلك اهتماًما كبيًرا، كل المفسرين والمعربين

 بكذا، ثم يختلف المعنى. المتعلق، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذا، ويجوز أن يتعلق

متعلقان  جار ومجرور« على الكرسي»ـف «.جلسُت على الكرسي: »فإذا قلنا

 «جلس»بحيث لو كان الفعل ؛ لوس هو الواقع على الكرسي؛ ألن الج«جلس»ـب

 «جلس»يقع عليه مباشرة، إال أن  :يعني ،«جلسُت الكرسي: »متعدًيا، لكنا نقول

تقوية له، لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى  جرفعٌل ضعيف الزم، سنأيت بحرف ال

 مفعوله.

واقع على ؛ ألن المرور «مر  »ـمتعلقان ب «بزيدٍ »ـف .«مررُت بزيدٍ : »لو قلنا مثاًل 

 .«مررُت زيًدا: »بحيث لو كان متعدًيا، لكنا نقول؛ زيد

  ومثل  لك ور  عن الع ب يف قول ج ي :

و  الااااااديارَ  اااااا   ااااااوا ولااااااِ َ مو  َ عووجو

 

ِو ع  ا فاااااااااا ام لااااااااااك  ذالمَاااااااااا  ن  

 أين تمرون بالديار، فلما حذف حرف الجر، نسب ما بعده على القاعدة. 

 إن هذا من الشاذ. :، لقلنا«تمرون الديارِ » :، ولو قال«تمرون الديار  »

 ،(ڦ) [7]الفا ح : (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): قال تعالى

، ما الشيء الواقع عليهم؟ اإلنعام :متعلقة بماذا؟ يعني األولى (ڦ) .(ڦ)

 متعلقة بالرب العمل؛ ألن الواقع عليهم اإلنعام. (ڦ): تكونا فإذً 

إًذا ؛ ما الواقع عليهم؟ الغضب (ڦ ڦ ڦ): الثانية (ڦ)و
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 متعلقة بالمغضوب. الثانية (ڦ)تكون 

تعلقت  الثانية (ڦ)و «.أنعم  » األولى تعلقت بالفعل الماضي (ڦ)

 بحسب المعنى. (ڦ)باسم المفعول 

 .«الذي يقرأ يف الكتاب إلى الحديقةار  س: »ولو قلنا مثاًل 

؛ ألن القراءة هي الواقعة على الكتاب، «يقرأ»ـمتعلقة ب «يف الكتاب: »فقولنا

 ؛ ألن الواقع على الحديقة السير.«سار»ـمتعلقة ب «إلى الحديقة: »وقولنا

ما الذي : جار ومجرور، السؤال «من اهلل» .«نزل القرآن منقًذا من اهلل: »نقول

؟ «زل  ن»ـأم ب «منقًذا»ـمتعلقة ب «من اهلل»اهلل؟ النزول أم اإلنقاذ؟ النزول، إًذا  ن  مِ 

 ، ال ينقذ مثل اهلل.متعلقة باإلنقاذ :، وال يصح أن نقول«نزل»ـب

ما الذي مِن النار؟ النزول أم : السؤال «.نزل  القرآُن منقًذا من النار: »فلو قلنا

؟ «منقًذا»ـأم متعلقة ب «نزل»ـمتعلقة ب «نارمن ال» :اإلنقاذ؟ اإلنقاذ، إًذا فقولنا

 ، على حسب المعنى.«منقًذا»ـب

بحرف الجر، هذا فقط يساعده،  ر ما األمر الذي يقع على المجرورانظ :يعني

 يوصله إلى هذا المجرور.

 .[273]الب  ة: (ہ ہ ہ ہ ھ): قال 

: ين، يف قولهوالمعرب من بعض المفسرين مٌ ه  لمعنى اآلية، هنا وقع فيها و   انتبه

ہ ہ )ة بماذا؟ بالغنى، أما بالحسبان؟ متعلق ،(ہ ھ)

 هما الذي وقع من التعفف؟ هل التعفف سبب: نقول :يعني ،(ہ ہ ھ

إًذا  ؛غنياء؟ حسبان الجاهل أهنم أغنياءحسبان الجاهل أهنم أ هالغنى، أم سبب

 .(ہ)ـ، وليست متعلقة ب«يحسب»ـمتعلقة ب (ہ ھ)
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ا بأغنياء، لو علقتها بأغنياء فالمعنى فاسد؛ ألن الظان والمعنى يفسد إذا علقته 

لكان عالًما بحالهم، أم  ؛عففهملو كان يعلم أهنم استغنوا عن المال بسبب ت

 فأفسد معنى اآلية. ؛كان عالًما ؟جاهاًل 

 تؤثر كثيًرا يف المعنى. ذلك ثيرة جًدا يف القرآن متعلقة بمثلأشياء ك ههذ

 (ھ ھ ھ ھ ےےہ ہ ہ ہ ): قوله تعالىمثل 
 ن.ي  هذا يف الدَّ ، [282]الب  ة:

حالة كونه  :يعني (ھ ھ ھ)الدين،  :يعني (ہ ہ ہ ہ)

 جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بالكتابة؟ (ھ ےے)صغيًرا أو كبيًرا، 

 (ھ ھ ھ)أن تكتبوا الدين،  [282]الب  ة: (ہ ہ ہ ہ)

 والكتابة مستمرة إلى أجل الدين. [282]الب  ة:

ليست مرتبطة  (ھ ےے)إلى أجل حلول الدين،  :يعني نكتب إلى أجله،

ما الواقع إلى األجل، ما الشيء  ،(ھ ےے)ـبكتابة، لو كانت الكتابة مرتبطة ب

الواقع، إًذا ال بد الواقع إلى األجل؟ استقرار الدين يف الذمة، يف ذمة المدين، هذا 

يف  مستقر بوا الدين، حالة أن الدينتكت (ہ ہ ہ)، أن يجعله حاال من الدين

 ذمته إلى أجله.

يف أجله حال، ألن الحال سبق أهنا تأيت مفردة، وجملة، وشبه : فلهذا يقول

 جملة، هذه الحال.

وإذا تعلقت هذه الجملة بالحال، فعرفنا أهنا ُتعلق بكوٍن عام، الحال، الصفة، 

ن من واٍد واحد، حكمها واحد، وكلها ُتعلق بكو :الخرب، الصلة، هذه األربعة قلنا

 وللمعرب. للمفسرا مهم جد  باستقراء، فمعرفة التعلق أمر  :العام، يعني
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 :االرتباط المعنوي بشبه الجملة بالحدث، أي :إًذا، المراد بالتعلق هاهنا

، وال يكتمل اكأهنا جزء من الحدث، ال يظهر معناه إال هب بالفعل الواقع وتمسكها به

 معناه إال هبا.

ا إال بشبه الجملة، وشبه الجملة ال يكتمل معناه الحديث ال يكتمل معناه إال

فأنت يمكن أن هي من قيود الفعل،  -يف الحقيقة-وذلك أن شبه الجملة ؛ بالحدث

ى أن المفاعيل قيود، وأشرنا إل ،بال قيود، أو تقيده بقيود مختلفة تأيت بالفعل مطلًقا

 .والحال قيد

 من ال يو : شبه الممل .

هذا « أقيم» «.يف الرياض، وسأسافر غًدا إلى مكةاليوم أقيُم : »فإذا قلت مثاًل 

أو زماهنا، إال مطلق المضي، فإذا  وما يف داللة على مكاهنا فعل يدل على اإلقامة.

بين المكان،  «يف الرياض» :تبين الزمان، وهو شبه جملة، وإذا قلت ؛«اليوم» :قلت

 :مطلق الُمضي، إذا قلتاللة على ، هذا فيه السفر، وفيه الدَّ «أسافر» :وإذا قلت

 ، قي د الفعل بمكانه.«إلى مكة» :، قي د الفعل بزمانه، وإذا قلت«سأسافر غًدا»

، «الفعل» :فشبه الجملة أيًضا من القيود، التي ُيقيد هبا العربي الحدث، أو نقول

، أو كان بمعنى اأمرً  ا،مضارعً  ًيا،ماض ؛اكان فعاًل صناعي   الحدث، سواءٌ  هو الفعل

مصدر، اسم فعل، اسم فاعل، )، أو يعمل عمل الفعل، يف األسماء المشتقة، الفعل

، هذه كلها تعمل عمل الفعل، فلهذا يتعلق هبا، أو تتعلق هبا شبه (اسم مفعول

 الجملة.

 ولكن ُيستثنى من ذلك خمسة أحرف من حروف الجر، هذه ال تتعلق بشيء.

إلى حروف الجر  -من قبُل -حرف الجر الزائد، وأشرنا  الح َ األول:

 :روف الجر الزائدة ليس لها ُمتعلقالزائدة، فح
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واهلل -المعنى  ،[43]ال عد: (پ پ ڀ): كالباء، يف قوله تعالى 

 كفى اهلل شهيًدا. :أعلم

 .[3]لا  : (ېئ ىئ ىئ ىئ ی): قوله كذلكو

 (پ پ پ): كقوله ؛«ليس وما»والباء الواقعة يف خرب 
 .[36]الزم : (ڌ ڌ ڎ)، [132]األنعام:

 كلها حروف جر زائدة للتوكيد والتقوية. ذه الحروفه

، ال، «كفى»ـمتعلق ب «باهلل»ن الجار والمجرور أ، «إن كفى باهلل» :لكن ما تقول

، اهلل يكفي، فهو فاعل، هنا «كفى اهللُ »، «اهلل» ؟ هو الفاعل«كفى»ـما الذي تعلق ب

 التعلق ليس تعلق جار ومجرور، إنما تعلق فاعل بفعله.

 فاعل للكفاية. «اهلل»ـف [25]األفزاب:  (اللَّهُ الْمُؤْمِنِنيَ الْقِتَالَكَفَى )

وما ربك غافاًل، والباء زائدة ليس لها  [132]األنعام: (پ پ پ)

 متعلق.

وبعض المفسرين قد يغفل عن ذلك، فيسير على القاعدة، أن الجار والمجرور 

عن  عض األمثلةويين، وذكر ابن هشام بهو متعلق، هذا يحدث من بعض النح

بُمعلقات،  ومع ذلك علقوا حروف الجر الزائدةبعض المفسرين، تفاسير مطبوعة، 

 وهذا غير صحيح، ال المعنى وال الصناعة.

هو الخالف يف المصطلح فقط، ما أحد يخالف أن هذا زائد يف تركيب  ليس

، أو «صلة: »، تقول«زائد» :الجملة، المصطلح أنه غير مناسب يف القرآن، أن تقول

 أي كلمة أخرى.

المتعلق هذا خطأ، هم فقط يخالفون يف المصطلح، وإال هم يوافقون على أن 
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ليست من جسم الجملة، ليست تركيب الجملة، الجملة فعل  -مثاًل –الباء هنا 

 وفاعل، ما يف إشكال يف ذلك.

 ة عقيل.غليف  ،لعل :الح َ الثاين اليل   يتعلق

 ؟«هل طالب يف القاعة»، «هل خالق غير اهلل»مبتدأ،  (ڀ)

، مبتدأ «الطالب يف القاعة» :أصل الجملة« ؟هل طالب يف القاعة: »إذا قلت

هل » :، ويجوز التنكير هنا«؟هل الطالُب يف القاعة: »، تقول«هل»وخرب، ثم أدخل 

 ما هو متعلق؛ ألنه حرف جر زائد. استفهام.« ؟طالٌب يف القاعة

دمه، شرحنا الدرس من قبل، حرف الجر نعم، الزائد وجوده كع :لعل :الثاين

 ؛لجملة، لكن يؤثر يف معناهاالزائد، هو الذي كان وجوده كعدمه، ال يؤثر يف تقييم ا

 حرف توكيد. ،نعم .كبقية حروف التوكيد

 بلغ  ع يل.« لعل»الح َ الثاين اليل   يتعلق  و  :قلنا

فلهذا قلنا  ،«قائمٌ لعل زيٍد : »كقولهم ؛يف حروف الجر الشاذة وذكرناه من قبُل 

  مجرور لفًظا.هنا مبتدأ، مرفوع محال  « زيدٍ »إن  :من قبل

مبتدأ، وكذلك : نقول ماجار ومجرور،  :اسم مجرور، ما نقول :مبتدأ، ما نقول

جار ومجرور،  :ما نقول (ڦ) ،[43]ال عد: (پ پ ڀ): يف قولك

 فاعل.: نقول

 بتدأ، مرفوع محال  : مجار ومجرور، نقول :ما نقول ،[3]لا  : (ېئ ىئ ىئ)

 مجرور لفًظا.

يف حروف الجر الشاذة،  ناه، وذكر«لوال»الذي ال يتعلق هو الحرف  والثالث:

إذا دخلت على ضمير فهي حرف جر،  «لوال»إن : على قول سيبويه، الذي يقول
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 .«لوالي»أو  ،«لواله»أو  ،«لوالك: »كقولك 

إذا دخلت على اسم : ويف المسألة خالف، لكن هذا على قول سيبويه، يقول

 .«لوال زيٌد ألكرمُتك»مثل:  ظاهر، فال تعمل شيًئا.

 مبتدأ مرفوع. :«زيدٌ »

 «لوال»لكن ، «لوال زيٌد ألكرمتك» :مثل :، يقولون«لوالك لسافرت»لكن 

 قيل.يف لغة ع« لعل: »حرف جر شاذ، يجر الضمير المتصل، مثل

 كن يف محل جر.مبتدأ ل: ؟ نقول«لوالك لسافرت»فكيف ُنعرب الكاف يف 

ب  » :ال اب  من الح وَ التك    تعلق  .«رو

 .«ُرب  رجٍل صالح لقيته: »نحو «ُرب  »حرف الجر 

 ؟«لقيته ُرب  رجٍل صالٌح »كيف ُنعرب 

جملة  :«لقيته»و، صفته :«صالٌح » مجرور لفًظا، ومبتدأ، مرفوع محال   :«رجل»

 فعلية خرب المبتدأ.

، ولعل  »ـف أحرف،  ةهذه ثالث .يف قول سيبويه« والل»يف لغة عقيل، و «ُرب 

 .«حروف الجر شبه الزائدة: »يسموهنا

ا، وليس : شبه الزائدة؛ ألن لها معنًى خاص  ف الجر شبه الزائدة؟ قالولماذا حر

ا معناها مجرد التأكيد، لها ، وإنمكالحروف الجر الزائدة، ليس لها معنى خاص  

ؤثر يف اللفظ، لكن ال تؤثر يف خاصة، ولكن ليس لها متعلق، ولهذا ت معانٍ 

 اإلعراب.

يبقى الفاعل بعدها فاعاًل، والمبتدأ مبتدأ، ولكنها تؤثر يف لفظه، تنقله إلى لفظ 

 الجر.
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 اجعلنا لها حكمً  «ُرب  »حروف الجر كلها ضعيفة، لكن  ،نعم .قلنا ذلك

؛ ألن السماع هو الذي يدل على ذلك، والسماع ال ُيقدم عليه شيء، اخاص  

أن حرف الجر ضعيف، فال يعمل محذوًفا، والجمهور  ؛ف يف هذا السببالخال

، «ُرب  »لكثرة هذا األسلوب، واضح أن العرب يقصدون  «ُرب  »ـال، العمل ل: قالوا

 لكن يحذفونه.

، إًذا فنأخذ من هذا «ُرب  »وكيف تخرج عن قصدهم؟ واضح أهنم يقصدون 

لى هذا األسلوب، وهو أسلوب القصد بما أنه ظهر بسبب كثرة األمثلة اآلتية ع

 مطرد.

 «.وعد  وفاشا أال»الح َ الْام : أف َ ا  تثناء 

 أيًضا. ال تتعلق إذا ُجر هبا فصارت حروف استثناء، فإهنا حينئذٍ 

نصب، الأن المجرور بحرف الجر محله  :ومما ينبغي معرفته يف شبه الجملة

 بالفعل الذي يتعلق به؛ ألنه يف الحقيقة مفعول الفعل.

كما ألمحنا إلى ذلك، إال أن الفعل ضعيف، فأويت بالحرف لُيقوي الفعل إلى 

 الفعل. يقرون بأنه مفعول :الوصول إلى مفعوله، يعني

، إال أن «جلس  »ـمفعول به ل «الكرسي»ـف ،«جلسُت على الكرسي: »وإذا قلت

 :ييعن، بحرف الجر، لُيعديه إلى مفعوله جلس  فعل ضعيف ال يتعدى بنفسه، فجئنا

 على»فعل وفاعل، و :«جلسُت » ،«جلسُت على الكرسي: »يف اإلعراب، فتقول

مفعول به؛ ألن هذا الفعل ضعيف، ما ينصب  :جار ومجرور، فأنت قل :«الكرسي

 مفعوله بنفسه.

ما الذي يدل على هذا الزعم؟ أن المجرور بحرف الجر محله : فإن قلتم

  عدة أ ل ، من األ ل  على  لك:لهنا  نصب؛ ألنه مفعول الفعل الذي يتعلق به، 
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 لق عليه وُيعرب عنه باسم المفعولأن المجرور بحرف الجر، يط :الدليل األول 

 من الفعل الواصل إليه.

بالنسبة للجلوس؟ الكرسي  «الكرسي»من  «جلسُت على الكرسي: »فتقول

؛ ألن الفعل الزم، «ىعل»بـمجلوس عليه، مجلوس مفعول، اسم مفعول، لكن أتينا 

 نه مفعول مجلوس.لك

لو ُحذف بسبب من األسباب، كما يف نزع  أن حرف الجر الدليل الثاين:

 الخافض، النتصب المجرور، لعاد إلى أصله النصب.

ويبقى عمله، هذه المواضع  نا من مواضع ُيحذف فيها حرف الجرإال ما ذكر

 ا الم  ن ن  ف َ: ن  ال اعدة: دل عليها السماع، مما يتجاوز هذه المواضع، وقلنا

يَ لال ياس يف المم ور بعدع أ  ينتص    .يعود إلى أصله النصب :يعني، فو

أمرُتك »وصلنا إلى القريِة، و :أي ،«وصلنا القرية  : »مثاًل  قولهم :ومن  لك

 أمرتك به.: أي ،«أمرُتك  الخير»، «الصدق

 ال تقعد يف قارعة الطريق.: أي ،«طريقال تقعد قارعة ال»و 

 زهدت فيه.: أي ،«زهدت المال»و

 : وقال يزيد بن الحكم يف قصيدته الواوية العجيبة

اااا  ا ذاااااَ  َأْياااا و  ذلااااهَلَليااااَت ذفال 

 

 مو ئااول اْلَماااء اْرَ ااَو  َمااا َعنلااك َوَ اا َّ  

 ما ارتوى من الماِء.: أي ،«ما ارتوى الماء» 

 ذهبُت إليه. :، أي«ذهبُت الشام: »ويقولون

 دخلت إليه.: ، أي«دخلُت الدار»و

أن حرف الجر إذا ُحذف، فالقياس يف المجرور بعده أن  :هذه القاعدةف
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 ينتصب.

 : قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل ومن  لك

 ل متناااااهسااااالاااااد  بهاااااز الَاااااَ يع

 

 ل الط يااااق الثعلاااا و سااااليااااه ذمااااا ع 

يتلوى، مثل ماذا؟  :يعني ،«متنه»، «هبز الكف يعسل متنه»لين،  :يعني ،«لدنٍ » 

ل الثعلب يف الطريق، كما تلوى سكما ع :يعني ،«ُب ل الطريق الثعلسكما ع»

 يف الطريِق.: أي ،«ل الثعلب الطريق  سكما ع: »الثعلب يف الطريق، لكن قال

 النصب بنزع الخافض. ويسمونه حينئذٍ 

فيما اطلعت عليه،  ن ال يستعمله البصريون المتقدمونهذا تعبير، وإن كا

 النصب بنزع الخافض.

 نزع الْالض؟ با منصوب  ي :ما ا ي يدو  ب ولهِ

ا التحقيق يف ذلك، فهو أهنم يقصدون أن حرف الجر لما ُحذف، وصل  أمَّ

هو منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل،  الفعل بنفسه إلى مفعوله، فنصبه، فحينئذٍ 

 بعد حذفه. :منصوب بالفعل بعد نزع الخافض، يعني

بالنصب بنزع ضهم أن مراده ن، ويظهر من كالم بعوهذا هو الذي عليه المحقق

أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصبه، أن عملية حذف الخافض هي  :الخافض

 التي أدت إلى النصب.

بعملية النزع والحذف  :األصل وجوده، ولو وجد لجر الذي بعده، يعني ،نعم

عب ر من المتقدمين  ن  حتى م  - ن كالم المتقدمينألتي نصبت، ولكن يظهر هي ا

الخافض، إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبه، الفعل  النصب بنزع -بنزع الخافض

 هو الذي نصب مفعوله بعد حذف حرف الجر.
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هو مفعول للفعل  على أن االسم المجرور بحرف الجر كم ذكرنا من دليل 

 المتعلق به، ذكرنا دليلين.

 الدليل الثالث: أ  شبه الممل   نوب عن الفاعل بعد فيله.

 .«ِصيم شهُر رمضان  : »تقول ع لفًظا.كان الظرف متصرًفا، ارتففإذا 

ظرف زمان، ثم  «شهر»فعل الزم، و :«صام» «صام المسلمون شهر رمضان»

أن  :ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف، معنى ذلك ،«ِصيم شهُر رمضان: »نقول

 الظرف يف الحقيقة مفعول للفعل.

 .«ُجلس أمام األمير: »وتقول

 .«سير  خلفنا: »وتقول

 ائب ا عن الفاعل، لإ ا أر ط أ   وني  عن الفاعل يف قولك:لتمعل الف َ ن

، فأين نائب الفاعل الذي ناب عن «سير بزيدٍ : »، فإنك تقول«سار  ُمحمٌد بزيدٍ »

 الفاعل بعد حذفه؟

؟ أم المجرور فقط؟ مذهبان ذكرناهما من قبل يف «بزيدٍ »مًعا  الجار والمجرور

هو  أن نائب الفاعل ؛هذه المسألةالصواب يف إن : ، وقلنا«نائب الفاعلباب »

 المجرور فقط؛ ألنه هو المفعول.

 «ضرب»؛ ألن «ُضرب زيدٌ : »لقيل ؛«ضرب  محمٌد زيًدا: »لو قلنا مثاًل  :يعني

 يتعدى لمفعوله مباشرة.

ينصب زيًدا، ولكان متعدًيا، لكنه  نفسه« سار»هو  «سار  محمٌد إلى زيدٍ »لكن 

 فعل ضعيف، فأتينا بحرف الجر.

هو الذي يؤثر حقيقة يف االسم المجرور بعد  ه كلها تدل على أن الفعلفهذ
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 ؤتى هبا لتوصيل هذه األفعالما هي إال حروف يُ  ف الجروحرف الجر، وأن حر

 إلى مفاعيلها.

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ المتعلق يكون فعاًل، أو ما يشبهه، أو ما هو يف 

 معناه.

  .ع واألمرالفعل الماضي والمضار :الفعل يعني

واسم الفعل، واسم  ،المصدر): األسماء التي تعمل عمله، وهي: ما يشبهه، أي

 .(الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وصيغ المبالغة

نه بمعنى أشير، مثل ؛ أل«اسم اإلشارة»وما هو يف معنى الفعل، يعمل به مثل 

 تعمل.أنبه، أيًضا  :بمعنى «ها» :حروف التنبيه

 لعلنا نْتِ بهيع المسلل : 

 واهتمت بحروف الجر. ن نذكر شيًئا من الكتب التي درستوهي نريد أ

ذكر بعض الكتب التي هتتم بجمع، أو : لنا إال نقطة واحدة فقط، وهي لم يبق

 بالكالم على حروف الجر.

، كتب حاول فيها مصنفوها أن «كتب حروف المعاين»وهذه الكتب يسموهنا 

 كل الحروف التي يف اللغة العربية، من حروف الجر وغيرها، وأن يرتبوها،يجمعوا 

 ا.وغالًبا يرتبوهنا ترتيًبا هجائي  

ما تسمى باألدوات، يجمع الحروف واألدوات  وبعضهم يجمع مع الحروف

وأخواهتا، وكل ما يسمى باألدوات والحروف  «كاد»وأخواهتا، و «كان»ـأيًضا، ك

 الكتب تختص بالحروف. لكن أغلب، يجمعها أيًضا

 : فمن هذه الكتب
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، سم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيألبي القا ،«حروف المعاين» - 

توىف يف القرن الرابع، وهو كتاب محقق، ومطبوع صغير، لكنه من المراجع المُ 

 القديمة المعتمدة يف هذا الباب.

 .، لعلي بن محمد الهروي، يف القرن الخامس«الحروفاألزهية يف علم » -

، ألحمد بن عبد النور المالقي، يف «رص المباين يف شرح حروف المعاين» -

 القرن السابع.

، للحسن بن قاسم المرادي، يف القرن «الجنى الداين يف حروف المعاين» -

 الثامن.

الجنى الداين يف »روف، وأحسنها وأجمعها هذه الكتب كلها مختصة بالح

تلميذ أبي حيان، من قرناء ابن للمرادي، والمرادي هذا هو  ،«حروف المعاين

 هشام.

وضوح، وكتابه هذا مفيد  اويتميز المرادي عموًما بوضوح العبارة، عبارته فيه

ا، وجميل، عبارته واضحة، ما فيها صعوبة ألفاظ النحويين وتعقيداهتم، ومع جد  

 ذلك هو محسوب بالعمل الغزير المفيد.

األنصاري، المتوىف يف ، البن هشام «مغني اللبيب عن كتب األعاريب»  -

 القرن الثامن.

 يا من أعفِ ذت  النحو، وقد ألفه ابن   ام ذما  ذ  يف « مغنك اللبي »

 م دمته للمفس  والنحول، وقسمه قسمين: 

وجمع الحروف  جعله للحروف واألدوات، ال سِ األول من الَتاب:

ا، هجائي  عت الكتب واألدوات، ورتبها هل الكتب التي جمسواألدوات، وهو من أ

يهتم كثيًرا ، مع أنه كبير، لكنه كان اا، ولكن يف عبارته غموًض وكالمه فيه محرر جد  
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 ا، حتى صار كتابه يف أغلب مواضعه كالمتن.بتحقيق المسألة نحوي  

متعددة، فلهذا كتاب  شروٌح كثيرة، وعليه حواشٍ « المغني»فلهذا ُشرح 

تحقيق - أما التحقيق .العبارةوضوح  :المرادي يفوقه من هذه الناحية، أعني

 هذه تجدها عند ابن هشام.ف -ومعرفة كالم المحققين والمناقشة المسألة،

شية حا»، و«شرح الدماميني» :وحواشيه« مغني اللبيب»من أشهر شروح 

 ، وهما مطبوعان ومشهوران.«الدسوقي

 قسمه قسمين: « مغنك اللبي » :قلنا

 يف الحروف واألدوات. األول:

 جعله يف أحكام الجملة، وشبه الجملة. لثاين:وال سِ ا

لجملة، من تكلم عن أحكام الجملة، وشبه ا -بل أحسن-أحسن  ن  وهو مِ 

 ا، ال تكاد تجدها يف غير هذا الكتاب.وذكر فيها مباحث منيفة جد  

وذكر أخطاء كثيرة ذكر طريقة اإلعراب،  ؛ا باإلعرابواهتم اهتماًما كبيًرا جد  

من حيث المعنى، أن ُيعرب إعرابات تخالف  لمعربون، سواءٌ يقع فيها ا اجد  

المعاين، أو تضعف المعنى، أو من حيث الصناعة، قد يعرب إعراًبا من حيث 

يعرب إعراًبا يمشي من أو ، كنه يخالف شيًئا من صناعة النحوالمعنى المستقيم، ل

رب، وقد لكنه يخالف يف مواضع أخرى، يف الكتاب الُمع ،واإلعراب حيث المعنى

فذكر جهات كثيرة يدخل  يعرب آية نظيرها ال يوافق هذا اإلعراب، ونحو ذلك.

 االعرتاض فيها على المعرب بسببها.

األدوات النحوية يف كتب »اب ُمحدث، وهو كتاب جيد، اسمه هناك أيًضا كت

ير، من دار الفكر«التفسير غ  يف دمشق،  ، للدكتور/ محمد أحمد الصغير، أو الصُّ

 يكتب فيه ويبحث، وجهده فيه كبير وواضح. ير، وقد بقي سنواتمجلد كب



 

 
e 

g h 

f  278 
 شرح ألفية ابن مالك

أهم األدوات النحوية، ودرسها يف كتب التفسير، وما ذكره المفسرون يف ذكر  

يدخل يف ذلك كتب اإلعراب وكتب  ،ذلك، وما ذكره أيًضا المعربون عموًما

 النحو.

ا من الحروف، التي تعين الباحث، إذا أراد أن ُيراجع شيئً  فهذا من أهم الكتب

 أو األدوات.

، أو يف النحو خصوًصايا إخوان؟ سواء يف حروف الجر  أحد يسأل سؤااًل 

 عموًما.

 ...:الطال 

 يحمله على الحكاية؟ كيف يحمله على الحكاية؟ :ال يخ

 ...:الطال 

أنا اآلن آيت  «أزيدٍ : »، أقول لك«مررُت بزيدٍ »: أزيد، أنت عندما تقول :ال يخ

م أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي كلمة هي نفس المعنى المراد بمعنى جديد، أ

 يف الكلمة السابقة.

أستفسر، أنا اآلن أستفسر، هذه اآلن جملة جديدة،  ألين ؛«أزيدٍ : »أما أين أقول

 فليس هذا على الحكاية، ال ليس على الحكاية.

: من  :يدع ارتكنا من ثمرتان، يعن: فيقول ،«معي تمرات» ي ول اإلنسا  مثال 

ثمرتان المذكورة يف كالمك هذه، هذه حكاية لفظية، أما إذا أردت المعنى، ال إذا 

 أردت المعنى، ال يسمى حكاية.

  زمان.ظرف ؟ «ُدبر»ما إعراب  «ُدبر كل صالة كان يقول»

هو يتضمن فيه باطراد، نعم، له شرحان، قديم  تعرف أن ظرف الزمان
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 الجديد. وحديث، ال القديم غير موجود، الموجود

د، قِ شرًحا يف الهند، وشرحه يف مصر، فأحدهما فُ  «المغني»نسيت، لكنه شرح 

 غير موجود، الموجود الحديث. الشرح القديم

 ماذا قال؟

 ..:.ابن القيم قال

 بسبب عملكم، طيب. :يعني ،جزاءً 

 ...:الطال 

عوض، العمل ال يكون  :هذه هي معاوضة، عوض، ال تقول :قال :ال يخ

 جملة ال تكون عوًضا بالعمل.ال .اعوًض 

 ألن العمل أقل بكثير. :الطال 

كيف سبب من .. .نرجع لها، حسنًا الجملة تكون بسبب العمل؟ :ال يخ

 ...يكون الدخول بالعمل الدخول برحمة اهلل، ال األسباب ال يصح

 ...؟«البدائع»أين ذكر ذلك؟ يف 

ه إلى ذلك ابن وقد سبق: ابن حجر ذكر كالم ابن هشام، ثم قال :الطال 

 ...القيم

 ا.مألراجعه عجيب، أوقفني على كالم ابن القيم، وابن تيمية :ال يخ

 جزاك اهلل خيًرا، أحسنت.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثاني والستون

 

بينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على ن

  .أجمعين

ا بعد: حيَّاكم اهلل وبياكم، يف ليلة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  أمَّ

من هجرة المصطفى  1432ثنين الحادي والعشرين من شهر الُمحرم، من سنة اإل

 بحمد اهلل وتوفيقه-يف مدينة الرياض، نعقد  ييف جامع الراجح- 

 عليه رحمة اهلل. «شرح ألفية ابن مالك»ن، من دروس الدرس الثاين والستي

إن -من الكالم على باب حروف الجر، ونبدأ يف هذه الليلة  انتهينا يا إخوان

 بالكالم على  -شاء اهلل تعالى

 اإلضافة باب
 باب اإلضافة من أهم األبواب النحوية.

  أمرينوأهميته تأتي من : 

ال يستغني المتكلم عن اإلضافة، ال الفصيح  ا يف الكالم،أنه كثير جد   :األول

وال غير الفصيح، فلهذا لو عددنا اإلضافة يف القرآن الكريم، لوجدناها باأللوف، 

من إضافة، بل من عدة  :بل ال تخلو صفحة من صفحات المصحف، ال أقول

 إضافات.
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كالشعر، والنثر، كالم الناس قديًما وحديًثا، كالم ال  ؛وكذلك بقية الكالم

 يستغني عن اإلضافة.

ُيمكن  ايقوم على الفهم، وليس أمًرا لفظي  أن اإلضافة أمر معنوي،  :األم  الثاين

أن نعرف كما نعرف المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول به، بل هو أمر معنوي، وهذا 

 عندما أتكلم على تعريف اإلضافة وفائدهتا. -إن شاء اهلل-سيأيت بيانه 

ضال ، ن ا  لملنا األبياط، وجدناع قد  ذ  ثماين يف باب اإل ابن مالك 

 مسائل يف باب اإلضال : 

 ما يحذف من أجل اإلضافة.: المسلل  األولى 

  معاين اإلضافة.: المسلل  الثاني 

  ما يكتسب المضاف إليه من المضاف: المسلل  الثالث. 

   انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية: ال ابع المسلل. 

   لى نفسه.إضافة الشيء إ: الْامس المسلل 

   األسماء المالزمة لإلضافة وأحكامها.: السا   المسلل 

   حذف المضاف، وحذف المضاف إليه.:  السابعالمسلل 

   الفصل بين المضاف والمضاف إليه.: الثامن المسلل  

 :قال يف أول ذلك 

ااا.385  ا َ ِلاااك اإِلْعاااَ اَب َأْو َ نِْوينَاااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

ْر َواْنوِ َوالثَّانَِك ا.386   ِمْن َأْو لِاك نَِ ا  ْج و

 

ِْ َيْصاااالوح ن َّ    ااااَيا َ اَ  والااااالَّ َلاااا  َم أو

 387.  َ اْب َأوَّ   لَِما ِ َو  َ ْينَِك َواْأصو

 

ََ بِالَّاااااِيل َ ااااااَل     َأْو َأْعطِاااااِه اْلتَّْع ِيااااا

َو َيْفَعاااالو .388  َةااااا  َونِْ  يوَ ااااابِِه اْلمو

 

ْعاااااا َلَعاااااْن َ نَِْْيااااا ِِع َ  َوْصاااااف      َزلو  يو
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ِِ األََماااِل .389  بَّ َراِجينَاااا َعفِاااي  َذااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  َقِليااااااِل اْلِحَياااااالِ    ااااااَ وَّ  مو

َها َلْففِيَّااااْه .390   َوِ ل اإِلَضااااَل و اْ ااامو

 

اااااااااهْ     َو ِْلاااااااااَك َمْحَةااااااااا ض َوَمْعنَِويَّ

، المسائل التي ذكرناها من قبُل  ن  عدة مسائل، مِ  ذكر  يف هذه األبيات 

 : اتهفقال يف أول أبي

اااااا  ا َ ِلااااااك اإِلْعااااااَ اَب َأْو َ نِْوينَااااااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

وهي ما  :بالَالم على المسلل  األولى« باب اإلضال » لبدأ ابن مالك  

 ألن اإلضافة أمر معنوي؛ ف اإلضافةر  ُيحذف من أجل اإلضافة، ونالحظ أنه لم ُيع  

مكان تعريفها، لكن يمكن أن يعرفها باب بالصعوبة ُيفهم فهًما، فلهذا كان من 

اإلضافة نسبة تقييدية : »التعريفات التي ذكروها لإلضافة، فمن ذلك قال بعضهم

 .«مين، توجب جر الثاين منهما أبًدابين اس

: ، وقيل«ل الثاين من األول منزلة التنوينضم اسم إلى آخر على تنزي: »وقيل

 .«: الالم، ويف، ومِندير واحد من أحرف الجرنسبة تنعقد بين اسمين على تق»

  :لكن اإلضافة تبني أكثر عندما نعرف فائدتها 

: يدالن على شيء واحد، عندما نقول أهنا تجعل االسمين لفائدة اإلضال :

ضم اسم إلى : »قولنا نسمع التعاريف السابقة، عندما ، وعندم«تجعل االسمين»

ن إال بين اثنين، أن اإلضافة خاصة باألسماء، يتبين لنا أن اإلضافة ال تكو ؛«اسم

 تكون بين اسم واسم.

بين اسم وجملة، وهذه الجملة يجب أن تكون بمعنى  ؛وقد تكون يف حاالت

 االسم، كما سيأيت تفصيله.

 :أن كل اسم يدل على معناه، يدل على مسماه، فإذا قلنا :لاألصل يف األ ماء

، «األستاذ» :وإذا قلنا مثاًل  .الكتابة هذهدل على آلة ياسم،  «قلم»، كلمة «قلم»



 

 
e 

g h 

f  283 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

لها  «األستاذ»لها معنى، وكلمة  «قلم»الشخص الذي يشرح، كلمة  هواألستاذ 

 معنى؛ ألن كل اسم يدل على معناه.

لكنهما صارا يدالن على فهذان اسمان، « قلُم األستاذ» :فإذا قلنا بعد ذلك

 ه اإلضافة.شيئين أم على شيء واحد؟ يدالن على شيء واحد، هذ

 أهنا تجعل االسمين يدالن على شيء واحد. :اإلضال  لائد ها

، هذه الدابة التي تسير من «سيارة: »ا، وعندما نقول مثاًل وأمثلة ذلك كثيرة جد  

األستاذ الذي تقلد هذه  ؛، الوزير معروف«الوزير: »حديد، وعندما نقول مثاًل 

 الوزارة.

؟ هي هذه الدابة التي «سيارة الوزير»ـنرد ب ماذا ،«ُة الوزيرسيار: »وعندما نقول

 تسير من حديد.

يدالن على شيء واحد، بطريق اإلضافة، لوال  «سيارة الوزير»فجعلنا االسمين 

اإلضافة لبقي كل اسم يدل على معناه، بفائدة اإلضافة تتبين اإلضافة أكثر من 

 التعريفات التي ذكروها، يف تعريف اإلضافة.

وجملٍة  مين، كما سبق، وقد تكون بين اسمٍ تكون إال بين اسال  اإلضافة :قلنا

 بمعنى االسم.

وهذا خاص بالظروف، الظرف قد يضاف إلى اسم، وقد يضاف إلى جملة 

، مع «قلُم الطالب»، و«قلمي»، و«قلُم محمدٍ : »بمعنى االسم، وكما تقول

 .«يوُم الخميس: »، يمكن تضيفها إلى اسم تقول«يوم: »الظروف، مثل كلمة

إلى « يوم»مضاف إليه، قد تضيف كلمة  :«الخميس»، «سآتيك يوم الخميس»

 .«سآتيك يوم تنجح: »أو اسمية، فتقول جملة فعلية
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بمعنى  ؛ ألهنا«تنجح»الجملة الفعلية المضاف، هذا ظرف، وهو  «يوم»ـف 

 سآتيك يوم نجاحك. :المصدر، المعنى :االسم، يعني

سماء المالزمة لإلضافة ة، وهي األوهذا سيأيت بيانه يف المسألة السادس

 .وأحكامها

 ن ابن مالك عقد هذا الباب على ثماين مسائل.إ :قلنا

إلضافة، فمن هذه اللفظية التي تساعد أيًضا يف ضبط ا هناك بعض القواعد

 أن كل ضمير اتصل باسم، فهما مضاف ومضاف إليه. :القواعد اللفظية

مائر منفصلة، وضمائر متصلة، الضمائر المتصلة ض هناك ؛ن الضمائرتعرفو

ستتصل باسم أو فعل أو حرف، ما يف خيار رابع، فإن  :ستتصل بما قبلها، يعني

 اتصلت باسم فهي ال تكون مضاًفا ومضاًفا إليه.

، أو «قلمها»أو  ،«قلمنا»أو  ،«قلمه»، أو «قلمك»أو  ،«قلمي: »كقولك

 ه.، مضاف ومضاف إلي«قلمكم»أو  ،«قلمهم»

ا الكالم فيه، يف ن  ل  صَّ أو بحرف، وهذا ف   بخالف ما لو اتصل الضمير بفعل

إعراب الضمير، وعرفنا أن الضمير إعرابه منضبط، إذا اتصل بفعل إعرابه ثابت، 

اتصل باسم إعرابه مضاف إليه، إذا اتصل بحرف إعرابه منضبط، سبق بيان ذلك يف 

 باب الضمير.

 باب اإلضافة»يد أيًضا يف من القواعد اللفظية اليت تف :» 

أن هناك أسماًء مالزمة لإلضافة، هناك أسماء يف اللغة العربية تالزم اإلضافة، 

 إليه. ا جاءت فهي مضاف وما بعدها مضاففكلم

سادسة، األسماء المالزمة لإلضافة هذا سيأيت بياهنا بالتفصيل يف المسألة ال

، «إذا وإذ: »، مثل«ام وخلفقبل وبعد، وأم: »كبعض الظروف، مثل ؛وأحكامها
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هي : هذه كلها أسماء مالزمة لإلضافة، فإذا جاءت فتعرب بحسب إعراهبا، ثم يقال

 مضاف وما بعدها مضاف إليه.

باب »يف أول  ذكره ابن مالك نعود إلى البيت األول، الذي  ثم بعد ذلك

 : ، وهو قوله«اإلضافة

اااااا  ا َ ِلااااااك اإِلْعااااااَ اَب َأْو َ نِْوينَااااااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

ما يوحيَ من أجل »بي ن يف  يا البيت المسلل  األولى، يف  يا الباب، و ك:  

 ، ل ال: ن  اليل يحيَ من أجل اإلضال  شيئا : «اإلضال 

 النون التي تلي اإلعراب.: األول

 التنوين.: واألم  الثاين

ال بد أن تحذف ف كلمة منونة وين معروف، فإذا أضفتالتن :نبدأ بالتنوين

التنوين؛ ألن التنوين ال يجامع اإلضافة، كما أن التنوين واإلضافة ال يجامعان 

 ، إال يف مسائل سيأيت ذكرها وحصرها يف اإلضافة اللفظية.«أل»

، سيناء معروف، والطور ذكر يف القرآن، «َذطووِر ِ ينَا: »ومثَّل على ذلك بقوله

مضاف،  «طور»ـف ،[2]التين: (ٻ ٻ)و [20]المؤمنو : (ڦ ڄ)

يناء»و  مضاف إليه. «ِسيناء أو س 

سلمُت على »أو  ،«رأيُت صديق  محمدٍ »أو  ،«جاء صديق محمدٍ : »وتقول

 ا.رفًعا ونصًبا وجر   ؛المضاف يخضع لإلعراب« صديِق محمدٍ 

والذي بعده مضاف إليه يف اإلعراب؛ ألن ، ليس بإعراب« مضاف: »فقولنا

، «مضاف إليه: »ه حكم ثابت وهو الجر، فهو إعراب، عندما تقولالمضاف إليه ل

رفع )، نعرف حكمه اإلعراب «مضاف» :لكن إذا قلت، نعرف أن حكمه هو الجر

، مبتدأ، أو فاعل، أو (اأو جر  رفًعا أو نصًبا )االسم ؟ ال، إًذا فتعرب (أو نصب أو جر
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 الي مضاف إليهاف، والكلمة مع التهو مض: مفعول، أو غير ذلك، ثم تقول 

 مجرور.

 :يريد بذلك، التي تلي اإلعراب« النون»الذي يحذف لإلضافة،  واألم  الثاين:

 نون المثنى، ونون جمع المذكر السالم.

 :«جاء»ـف ،«الطالبانجاء : »، فأنت إذا قلت«طالبان، ومسلمون»كالنون التي يف 

به؟ األلف، والنون ؟ أين عالمة إعراهفاعل مرفوع، ما عالمة رفع :«طالبان»فعل 

 نوًنا تلي عالمة اإلعراب. :يعني «اإِلْعَ اَب  َ ِلك انوون  : »جاءت بعد اإلعراب، يقول

جاء : »هذه النون التي تلي عالمة اإلعراب، ُتحذف من أجل اإلضافة، فتقول

 .«جاء طالبا علمٍ : »تقول فإذا أضفت ،«طالبانِ 

عالمة رفعه الواو، ووع فخرب مرف ،«هؤالء مسلمون: »وكذلك مسلمون، تقول

 ،«هؤالء مسلمو العالمِ : »فالنون جاءت بعد عالمة اإلعراب، فإذا أضفت تقول

 فتحذف النون لذلك.

 ؛التي تأيت قبل اإلعراب، من النون «نوًنا تلي اإلعراب» :احرتز بقوله: يقولون

بساتين، وشياطين، : »كالنون التي تأيت يف الجمع على منتهى صيغة الجمع، مثل

فاإلعراب جاء بعد  ،«رأيُت بساتين  »و ،«هذه بساتينُ : »فإنك ستقول ،«مجانينو

 النون.

 .«هذه بساتيُن محمدٍ : »فلهذا هذه النون ماذا قبل اإلضافة؟ فتقول

كن لماذا أما كون التنوين ال يجامع اإلضافة، فهذا واضح معروف، ل لإ  قلت:

ا ال تجامع اإلضافة، وتحذف أيًض  (جمع المذكر السالم) النون يف المثنى والجمع

 لإلضافة ثم يحذف التنوين.

 ألننا أشرنا إليه من قبل. :لنماوب على  لك يا نأوا 
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 ،نعم .المفرد عن التنوين يف عوٌض  مثنى ويف جمع المذكر السالمالالنون يف 

فاعل مرفوع،  :«محمد»فعل  :«جاء»، «جاء محمدٌ »، «محمدٌ » :إذا قلت يف المفرد

عليه ضمتان،  «محمدٌ »ضمتان، أم ضمة؟ وعالمة رفعه الضمة، وعالمة رفعه 

تنوين نون يرمز له رمز التنوين، هي نون، ال ةاألولى عالمة اإلعراب الرفع، والثاني

 ثانية. بضمةيف اإلمالء 

مرفوع وعالمة رفعه األلف،  «جاء المحمدان: »، تقول«حمدم»فإذا ثنيت 

زائًدا على المثنى بالتنوين،  صار المفرد اإذً واأللف عالمة اإلعراب، تقابل الضمة، 

 لتكون هذه النون مقاباًل  ؛«محمدان: »فجاءت العرب بالنون يف المثنى، فقالت

 للتنوين يف المفرد.

ولكن الصحيح الذي عليه ، : هي التنوينوبالغ بعض النحويين فقالوا

  يكون المفردلكي ال ؛ئت هبا لمقابلة التنوينتنوينًا، ج تنون وليس اأهن :الجمهور

المثنى ال  -لهذا الجمع السالم- الناحية من المثنى، وكذلك الجمع أزيد يف هذه

، فقط «باب بابان»، «محمد محمدان»شك أنه سالم، المثنى ال ُيغير صيغة المفرد، 

 إما ألف ونون، أو واو ونون حسب اإلعراب. ؛ة التثنيةتزيد عالم

ال يغير اإلعراب، فتقول يف  :أيًضا سالم، يعني ؟وجمع المذكر السالم

 محمدون، فالواو يف مقابل الضمة، إًذا النون مقابل التنوين، نعم. :«محمد»

تأخذ حكم التنوين، فُيحذفان  السالم المذكرمثنى وجمع الالنون يف  فلهذا فإن

أم عوض  ،ى وجمع المذكر السالم من التنوينلكن هل النون يف المثن، إلضافةل

 كله واحد؟ أمقولين، الفرق بين  ناكهل هعن التنوين؟ 

هو هو، فمعنى ذلك أنه هو هو، فيأخذ كل األحكام، ال يتغير  :إذا قيل ،نعم

: إنه عوض، فالعوض سيكون أنزل من األصل، فلهذا عندما تقول :شيء، وإذا قيل



 

 
e 

g h 

f  288 
 شرح ألفية ابن مالك

 ،«أل»ـ، تعرف ب«المحمدانِ » ،«جاء المحمدان» :فإذا ثنيت تقول ،«جاء محمدٌ » 

 .«النون»و «لأ»فتجمع بين 

؟ فتجمع بين أل والتنوين؟ ما «جاء المحمدٌ » :لكن يف المفرد، هل تقول

مع النون يف المثنى والجمع؟  «أل»ما تجتمع مع التنوين، كيف اجتمع  «أل»تجمع، 

عوض عن التنوين، الفرع ال بد أن يلحق النون المحمدان والمحمدون؟ ألن هذه 

 األصل نأاوًيا له يف كل األحكام، وسعن األصل درجها وأصلها، وال يكون م

 ميزة. يكون له

 ان،جتمعال ي اإلشارة إلى أن اإلضافة والتنوينيف  وكثر كالم النحويين واألدباء

  .خرا ذهب اآلمإذا حضر أحده

 ا، ذ ول أفد ِ: ويف  لك أشعار ذثي ة جد  

نااااااا أماااااا  ع اااااا   يف التئااااااام ةوذو

 

 هبغياااا  آلاااا  علااااى رِااااِ الحسااااو 

 ين اااااا وأْضاااااحىل اااااد أصااااابحت  نو 

 

 فبيبااااااااك    وفاِرقااااااااه اإلضااااااااال  

 ما نلتقي. :يعني 

 : وقال اآلخر

اااااااااال آلاااااااااا اهللَأَزال   هعاااااااااانَِ ذو

 

اااااابول المْالاااااا  ِو  و  هو اااااادَّ لااااااديَ

ااااااااا  و    زالاااااااات نااااااااوائبَِ جميع 

 

 هذنااااوِ  الممااااِ  يف فاااااِل اإلضااااال 

 ما تلتقون مع المصاعب. :يعني 

 .وأشعار كثيرة يف ذلك، فهذه هي المسألة األولى

رْ : »قال ابن مالك بعد ذلك :فإن سألت وقلت َك اْج و
فالمضاف إليه ال ، «َوالثَّانِ

ه؟ العامل الذي يجر المضاف إليه، ما ينجر ك أن حكمه الجر، لكن ما الذي يجرش

 إال بعامل يجره.
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 : ابن مالك اكتفى بأن قال ،لفك المسلل  ثالث  أقوال لِ ييذ  ا ابن مالك

اااااا  اَب َأْو َ نِْوينَااااااا ا َ ِلااااااك اإِلْعاااااا َ نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

رْ     ................ َواْلثَّاااااااانَِك اْجااااااا و

 

 .....................................

... 

 

  :يف املسألة ثالثة أقوال مشهورة 

ضاف نفسه هو الذي جر المضاف أن الجار هو المضاف، الم ال ول األول:

 قول سيبويه والجمهور، وهو الصحيح يف المسألة. وهذا .إليه

ليه، حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إ ون الجار هأ وال ول الثاين:

 .«مِن أو يفأو الالم »أن اإلضافة تأيت على معاين  ؛كما سيأيت يف معاين اإلضافة

الذي  المقدر هو كتاٌب لزيٍد، فهذا حرف الجر :أي ،«كتاُب زيدٍ » :لإ ا قلت يف

كابن الحاجب، وهو  ؛وهذا قول الزجاج، وتبعه بعضهم .جر  المضاف إليه

لما علمنا من أن الحروف عوامل ضعيفة، ال تعمل إال ظاهرة، فإذا  ؛ضعيف

ُحذفت فاألصل أهنا ال تعمل، بل األصل أن مجرورها ينقلب إلى منصوب، إال يف 

 حاالت قليلة نصصنا عليها من قبل.

ضافة، وهذا قال به بعض عملية اإل :هو اإلضافة، يعني الجارأن  ال ول الثالث:

 كاألخفش. ؛النحويين

 : والف ق بين  يع األقوال

إن المضاف هو  :عامالن لفظيان، إذا قلنا أن العامل يف القول األول والثاين

 ا، أو حرف جر ُمقدر. لفظي  العامل، صار عاماًل 

ا، مما ُيرجح قول عاماًل معنوي   أن العامل اإلضافة، صار :وعلى ال ول الثالث

أن العامل هو المضاف، أنك ترى أن المضاف إليه إذا صار  :والجمهور هناسيبويه 

 .ضميًرا، ماذا يحدث له؟ يتصل بالمضاف حينئذٍ 
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 .«كتاُبه: »اجعل المضاف إليه ضميًرا، ستقول «كتاُب محمدٍ » 

 إن الضمير ال يتصل إال بعامله.   ول: وال اعدة

ال يتصل وال يسترت إال « محمد إنه مسافر» ،«إنك  مسلم»، «إنك  : »اًل تقول مث

 كان هو. :يعني ،«امحمٌد كان مسافرً »بعامله، حتى يف االستتارة، 

هو ظاهر كالم ابن  -وهو القول الراجح- ذا القول األولومع ذلك فإن ه

 ، وإن كان لم ينص عليه يف هذا الموضع.«ألفيته»مالك، يف مواضع من 

  يا قوله يف موض  آأ :  ومن

ِفَةا  أو
َأ  َذَياَ  َأْفضو َما بَِوْص

 المضاف هو الخافض. :فجعل الوصف هو الخافض، يعني

 : وقال يف هذا الباب

وا  َلَم   َنَِ ة َلدو ْ  نَِضاَل    َوَأْلَزمو

 هي التي جرت النكرة بعدها. «ل ُدن»فجعل 

 : وقال

عِ  َوَبْعَد  ََ  الَِّيل َج ل  َلهْ  أوِضي

 كر أن المضاف هو الذي جر  المضاف إليه.فذ

، وغيرهما من «شرح التسهيل»و «التسهيل»ـوفصل المسألة يف كتبه النثرية، ك

 كتبه.

 ...الطال :

اتفاًقا، لكن ال يرتتب  المضاف إليه مجرور ،هي المضاف إليه، ال ،ال ال يخ:
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 عليه، يعني سيأيت مسائل أخرى.

المسنون عوامل معنوية يف  :المعنوي ، ن ولن ا أر نا مثال  أ  نحص  العوامل 

هو االسم المجرد على عوامل  :كما شرحنا من قبل-المبتدأ  :االبتداء، فنقول

 لفظية، وهذا سائل على قول سيبويه هنا.

 ؟«محمد»ماذا قلت يف  ،«كتاُب محمدٍ » :فالمضاف إذا جاء قبل المضاف إليه

إن الجار معنوي : على قول من قالأيًضا بعامل لفظي، لكن  مسبوقةمضاف؛ ألهنا 

هو  ؛ما جرد عن عامل لفظي :اإلضافة، ما يصبح هذا التعريف له، ال بد أن يقولوا

 اإلضافة.

 ة، كونك أضفت كلمة إلى كلمة،نعم، يجعل الجار معنى، وهو عملية اإلضاف

وال يجعل الجار هو نفس المضاف، لفظ المضاف هو الذي جر المضاف إليه، 

 «محمٌد قائمٌ »ثاًل يف رافع المبتدأ، إذا ضفنا ذا الخالف، خالفهم ممثل ه :يعني

 المبتدأ مرفوع، لكن ما الذي رفع؟ الجمهور على أنه االبتداء، عامل معنوي.

كون العربي جعل االسم يف بداية كالمه، أمر معنوي، العربي إذا جعل  :يعني

عن  دهيجر :كالم، يعنياالسم يف بداية الكالم، يرفعه، ما معنى يجعله ابتداء ال

 لفظية، هذا شيء معنوي.اعوامل ال

الذي رفع المبتدأ هو الخرب، يفصل، الخرب رفع  :لَن قول بعض الَوليين

ا، رفع المبتدأ، هم إًذا يجعلون العامل لفظي  المبتدأ، ويفصل رفع الخرب عندهم، 

الفعل مد رافع مح «جاء محمدٌ »الذي له الحروف ُتلفظ، مثل الفعل،  :اللفظي هو

 .عامل لفظي «جاء»

 ر، له حروف ُتلفظ.حرف ج« على» ،«سلمت على محمد»

هذه  وف ُتلفظ، لكن كون عملية اإلضافةالمضاف، المضاف له حر :فإذا قلنا
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 ما لها حروف ُتلفظ، هذه معنوية. 

 : بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

ْر َواْناااو ِماااْن َأْو لِاااك نَِ ا   َوالثَّاااانَِك اْجااا و

 

ِْ يَ    ااااَيا َ اَ  والااااالَّ ْصاااالوح ن َّ َلاااا  َم أو

 .............لَِمااااااا ِ ااااااَو  َ ْينِااااااَك   

 

 .....................................

 .. 

 

 .«معاين اإلضال »ليذ  المسلل  الثاني  يف الباب، و ك مسلل  

 : لاإلضال   ل ك على ثالث  معا أ 

  ل ك على معنى الالم. -

 و ل ك على معنى ِمن. -

 ى معنى يف.و ل ك عل -

؟ ومتى تكون بمعنى «يف»متى تكون بمعنى فواألكثر أن تكون بمعنى الالم، 

 ؟«مِن»

 ي ول ابن مالك: 

 َواْنااااااااااااو ِمااااااااااااْن َأْو لِااااااااااااك نَِ ا 

 

ِْ َيْصاااااااااااااااااالوح ن َّ      َ اَ  َلاااااااااااااااااا

أو  «مِن»، ُتقدر «يف»أو  «مِن»فإذا صلح أن ُتقدر  «.يف»، أو «مِن»تبدأ بتقدير  

فابن  تنظر إلى الالم، وهو األكثر. ؟ حينئذٍ «يف»وال  «مِن»ُتقدر ، إذا ما صلح أن «يف»

، «يف»إن استطعت أن ُتقدر  :ربطها بالمعنى فقط، تنظر للمعنى -كما ترون-مالك 

 حينئذٍ ف، «يف»وال  «مِن»قدر أن ت ، إن لم تستطع«مِن»، إن استطعت قدر «يف»ُتقدر 

 ، وهي أوسع هذه المعاين.«الالم»قدر 

إن : يف صورة أوضح، فقالوا لنحويين أن يقيدوا المسألةر من اوحاول كثي

: كأن تقول؛ ، إذا كان المضاف إليه جنًسا للمضاف«مِن»اإلضافة تأيت بمعنى 
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الخاتم من هذا الجنس، فلهذا صح  :فالفضة توصل للخاتم، يعني ،«خاتُم فضةً »

 ظ.فضة، بالمعنى وباللف ن  مِ  اخاتمً  :يعني ،«خاتُم فضة: »أن تقول

ز: »، وتقول«ساِجن خشب»، و«باب حديد»و ، «راكٍ أشجر »، و«هذا ثوُب خ 

ح بأشجر من  :يعني  (پ پ پ ڀ ڀ): يف قوله تعالى «مِن»ـراك، وُصرِّ

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): مع أنه قال يف آية أخرى ،[52]الواقع :

من شجٍر من زُقوم، ذاك أن اإلضافة هناك  ،(ں)، هنا [44 -43]الدأا : 

 الشجرة هذه من جنس الزقوم. ،نعم .ألن الثاين جنٌس لألول؛ «مِن»بمعنى 

 :أي ،[21]اإلنسا : (وئ وئ): قوله تعالى :ومما يتْ ج على  لك مثال  

 ،[6]ل ما : (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): من سندس، كقوله تعالى

الظاهر كما يقول  .ا يف الحديث، أو لهًوا من الحديثلهًوا للحديث، أو لهوً  :يعني

 ا من حديث.لهوً  :المفسرون

 :يعني ،[1]المائدة: (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ): وقال تعالى

 هبيمٌة من األنعام.

جناٌت يف الفردوس، أو من  ،[107]الَهَ: (ې ې ې ې ى)

 ، إن هذه يف، فعل يف.«يف»نعم  .جناٌت يف الفردوسالفردوس، أو للفردوس؟ 

 : وقال الشاعر

ااااااا ثبوَغااااااا  اأ 
 الطياااااا  أْذَث و ااااااا لِ

 

 ط نااااااااازورالصااااااااا   م اااااااااالوأم  

 أم على معنى ماذا؟ الالم. هنا اإلضافة البغاة من الطير، :الطير، يعني ثوُبغا 

أن تكون اإلضافة  :هذا المعنى األول «.يف»أو  «مِن»للصقر، وليس على معنى 

 .«مِن»معنى  على
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ون ابن مالك فقط قي دها ، وك«يف»أن تكون اإلضافة بمعنى  المعنى الثاين: 

أن يكون المضاف إليه ظرًفا : بأوضح من ذلك فقالقيَّدها  ن  وهناك م   بالمعنى.

كقوله ؛ ظرف مكان أو ظرف زمان للمضاف، أن يكون الثاين ظرًفا للمضاف، سواءٌ 

واهلل -المعنى  .[226]الب  ة: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ): تعالى

 تربٌص يف أربعة أشهر.: أعلم

النهار، مكٌر يف الليل و: أي ،[33] بل: (ٹ ٹ ٹ ڤ): وقال تعالى

 يا صاحبان يف السجن.: أي ،[39]يو َ: (ڦ ڦ): وقال تعالى

للمدينة، أو مِن المدينة، أو يف  اعالمً  :، يعني«مالٌك عالُم المدينة: »ونقول

 أنه عالٌم يف المدينة. :الظاهر المدينة؟

 شهيٌد يف الدار.: ، أي«ُعثماُن شهيُد الدار»و

يف الليل، ويف الحديث يف  ، قيامٌ «قيامو الليل مثنى مثنى»:  وقال

 وصوم يف رمضان، وهكذا.: ، أي«وصومو رمةا »: أركان اإلسالم، قال

 : وقال الشاعر

اااال البااااد َجى ن ا َذمو  لهااااو باااادرو الااااد 

 

 وشااااام و النهااااااِر عناااااد الطلاااااوعِ  رو  

جى»   شمس يف النهار.: ، أي«شمُس النهار»و بدٌر يف الدجى. :أي ،«بدُر الدُّ

وكثيرة، لكن يبقى أن الالم هي األكثر،  ودة يف الكالمهذه المعاين موج .نعم

 .«يف»، ثمَّ «مِن»وبعدها تأيت 

عاد المسألة إلى المعنى دون تقييدات، إذا أ إذ ؛ريحنا وكالمه جيدوابن مالك 

، وإال قدرنا «يف»أو  «مِن»، المعنى كان يستوجب ذلك، نقدر «يف»أو  «مِن»صلح 

لتي ذكرها النحويون فهي ال تبعد كثيًرا عما ذكره ابن الالم، ولو أخذنا هبذه القيود ا
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 مالك.

، فهي على معنى الالم، «يف»وال معنى  «مِن»فإن لم تصلح اإلضافة على معنى 

 :أي ،«هذه يٌد لعمروٍ »كتاٌب لزيٍد، و :، أي«هذا كتاُب زيدٍ : »وهذا هو األكثر، تقول

 يٌد لعمرو، وهكذا.

 ألة معاين اإلضافة.فهذه هي المسألة الثانية، وهي مس

ا ننت ل بعد  لك نلى قول ابن مالك   ن  قال:  ن  

  َ ااااْب َأوَّ   لَِمااااا ِ ااااَو  َ ْينِااااَك َواْأصو

 

ََ بِالَّاااااِيل َ ااااااَل     َأْو َأْعطِاااااِه التَّْع ِيااااا

من  يف الباب، وهي ما يكتسبه المضاف ذكر يف هذا الجزء المسألة الثالثة 

 المضاف إليه.

قلم إلى »، أو «األستاذ»إلى  «قلم» فة، عندما تضيفافوائد اإلض ن  وهذه مِ 

يستفيد  نهإ ؟يستفيده اذاتضيف المضاف إلى المضاف إليه، م، عندما «الطالب

 التعريف أو التخصيص.

َ  : »قال ْب َأوَّ اخصص األول، وهو المضاف أو المضاف إليه؟ : ، أي«َواْأصو

 المضاف اخصصه، اجعله متخصًصا باإلضافة.

ََ بِالَِّيل َ اَل َأْو َأْعطِ   ِه التَّْع ِي

وإما التعريف، إما التخصيص،  ؛حينئذٍ  المضاف يأخذ من المضاف إليه :يعني

أخذ التعريف إذا كان المضاف ومتى يأخذ التخصيص؟ ي ؟فمتى يأخذ التعريف

 معرفة بكل أنواع المعارف. إليه

أو  ،«ُب الرجلكتا» :أو المعرف بأل ،«كتابي» :، أو الضمير«كتاُب زيدٍ » :العلم

 .«كتاُب الذي عندي» :أو االسم الموصول ،«كتاُب هذا» :اسم اإلشارة
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 ؛إليه التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرةومتى يستفيد المضاف من المضاف  

 ، وهكذا.«كتاُب طب»، «كتاب طبيب»، «كتاُب رجل: »كأن تقول

التخصيص، ما المراد بالتعريف والتخصيص؟ وثالثهما التنكير، فيها التنكير، و

 والتعريف.

، تريد «محمد»فهو التحديد والتعيين، أن تريد معينًا، محدًدا،  :أما التع يَ

أريد هذا القلم الذي  ،«دع القلم الذي بين يديك: »قولت، «أل»ـمعينًا، المعرف ب

 .محددالمعين ال بين يديك

فرد  هو الشائع يف الجنس، كلمة تكون شائعة يف الجنس، ما يختص هبا :التنَي 

، هذه كلمة شائعة يف كل جنس الرجال، أي فرد من «رجل» :دون فرد، فإذا قلت

، صغير، غني، فقير، أعمى، ُمبصر ،كبير ؛«رجل» :أفراد هذا الجنس ُيقال عنه

 .يسمى رجاًل  مسلم، كافر، قوي، ضعيف، أي رجل

بحيث ال يختص به فرد عن فرد،  ؛النكرة هو االسم الشائع يف الجنس :أقول

 هذا التعريف نقطة معينة. طيب

أن تأيت إلى دائرة التنكير، هذه التي تعم كل  :التْصيب ؟لما التْصيب

لكن دون إزالة ذه تأيت إلى الدائرة وتضيقها، تضيق دائرة التنكير، الجنس، ه

يطلق على أي كتاب، كبير  «كتاب: »ما تصل إلى حد التعيين، فتقول :التنكير، يعني

 د، كتاب يف أي علم من العلوم، كتاب أي إنسان، كتاب.وصغير ومفيد وغير مفي

كتب »، أخرجت أشياء كثيرة من هذا الجنس، «كتاُب رجل: »فإذا قلت مثاًل 

أخرجتها، فدائرة التنكير اآلن صغرت وال ما  «كتب النساء»أخرجتها،  «األطفال

صغرت؟ صغرت، لكن زال التنكير، وصلنا إلى حد التعريف؟ ال هذا يسمى 

 يص.التخص
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يقصد تنكير؛ ألنك أخرجت كل كتب العلوم  ما، «كتاُب طب: »تقول

األخرى، لكن ما فائدة التنكير؟ التعريف، نقطة معينة تنكير كل الجنس، تخصيص 

كتاُب رجٍل »ا، سب التخصيص، قد يكون التخصيص قوي  دائرة بينهما، على ح

 .«عالٍم جالٍس بيننا

، «كتاُب رجل: »كأن تقول ؛اعام   صته كثيًرا، أو يكون التخصيصخص :يعني

 فهذا المراد بالتخصيص.

إًذا التخصيص ليس من التعريف، التعريف ماذا ضده؟ التنكير، والتخصيص 

 درجة بينهما.

أن إفادة التعريف والتخصيص التي قلناها قبل قليل عند  -إن شاء اهلل-وسيأيت 

وية دون اإلضافة نكرة، هذا خاص باإلضافة المعنإضافة المضاف إلى معرفة و

ال  :تعريًفا وال تخصيًصا، يعني ال تفيد -كما سيأيت-فاإلضافة اللفظية  .اللفظية

 قبل اإلضافة، وإنما الذي يف التنكير، يبقى المضاف كما هو تزيل التنكير وال تؤثر

هو المضاف يف اإلضافة  بحسب المضاف إليه، يفيد المضاف تعريًفا أو تخصيًصا

ما ينتهي من الكالم على اإلضافة أيًضا بيان لهذه المسألة بعدوسيأيت  المعنوية.

 اللفظية والمعنوية.

 ننتقل إلى المسألة الرابعة؟

قال فيها ابن مالك  المسلل  ال ابع : ان سام اإلضال  نلى لففي  ومعنوي ،

 : 

َو َيْفَعاااااااالو  َةااااااااا  َونِْ  يوَ ااااااااابِِه اْلمو

 

ْعاااااَزلو ا َلَعاااااْن َ نَِْيااااا ِِع َ  َوْصاااااف       يو

ُل : »ويف رواية   ، وهما يف معنًى واحد.«ال ُيعد 

ِِ األََمااااااِل  بَّ َراِجينَااااااا َعفِااااااي  َذاااااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  َقِليااااااِل الِحَياااااالِ    ااااااَ وَّ  مو
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َها َلْففِيَّاااااااْه    َوِ ل اإِلَضااااااااَل و اْ ااااااامو

 

اااااااااهْ     َو ِْلاااااااااَك َمْحَةااااااااا ض َوَمْعنَِويَّ

انقسام اإلضافة : ، وهي«باب اإلضافة»ذكر يف هذه األبيات المسألة الرابعة، يف  

 إلى لفظية، ومعنوية.

  .«اإلضافة اللفظية»ـفنبدأ الكالم على اإلضافة اللفظية، ما المراد ب

يريد  «الوصف» :، فقولنا«إضافة الوصف إلى معموله» :اإلضال  اللففي   ك

 به اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة.

ا داخلة يف اسم الفاعل، صيغ المبالغة نعرف أهن وصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة

 هي اسم الفاعل، اسم الفاعل المبالغ، إًذا فصيغ المبالغة داخلة يف اسم الفاعل.

القرشي، التميمي السعودي، هذا داخل يف اسم  :وهناك المنسوب، المنسوب

المنسوب إلى قريش، منسوب مفعول، وهو  :، يعني«القرشي: »المفعول، فقولك

 ه يف كل شيء.له الحكم نفس

، بشرط أن (اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة): إًذا فالوصف قلنا

يكون زماهنا الحال أو  بشرط أن لحال، أو االستقبال، دون الماضي.يكون زماهنا ا

دون الماضي، مع أن الصفة المشبهة ما تأيت يف الماضي، الصفة المشبهة  االستقبال

وما يف  أما اسم الفاعل واسم المفعول .أو االستقبال  زماهنا إال الحالال يأيت

 هذا قد يكون يف الحال أو االستقبال، أو المضي. ؛معناهما

 : وهذا هو معنى قول ابن مالك

َو َيْفَعاااااااالو  َةااااااااا  َونِْ  يوَ ااااااااابِِه اْلمو

 

 ......................اَوْصاااااااااااااااااف   

 شبهة.إذا كان المضاف وصًفا، وصًفا على اسم فاعل، صفة م :يعني 

َو  يوَ ابِهِ »: قال َةا المضارع، يشاهبه يف يشابه ماذا؟ الفعل  :، يعني«َيْفَعلو  اْلمو
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 زمانه الحال، أو االستقبال دون المضي. ماذا؟ يف كون

ضيف الوصف ، أن ت«إضافة الوصف إلى معموله» :هي اإلضافة اللفظية :قلنا

 ُيكرمه، أو الذي سُيكِرُمه.الذي  :يعني ،«جاء  ُمكِرُم زيد: »كأن تقول؛ إلى معموله

جميع  محمٌد ُمصل  » :أضفههذا اسم فاعل،  :«ُمصلًيا»، «رأيُت محمًدا ُمصلًيا»

 ، فأضفته إلى المفعول.«كل الصلوات محمٌد مصل  »، أو «األوقات

 اسم فاعل، وأضفت إليه الرسالة المعمول. «كاتب» «كاتُب الرسالة: »تقول

ُم األب»طيب  ُم أبوه، وهو بمعنى جاء رجٌل ُيكر   :بمعنى ،«جاء رجٌل ُمكر 

 المضارع.

ِضيء الوجهِ »  ُيضيء وجهه. بمعنى: «جاء  رجٌل و 

ُينسب إلى السعودية،  :يعني ،«قرشي القبيلةِ »أو « الجنسيةِ  جاء  رجٌل سعوديُّ »

 أو ُينسب إلى قريش.

 لذي يضرب الرجل، وهذه إضافة تسمىجاء ابمعنى:  «جاء  الضارُب الرجل»

ضافة اللفظية، وتسمى اإلضافة غير المحضة، وتسمى اإلضافة غير الحقيقية، اإل

 وسنعرف السبب يف هذه التسميات.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): قال 

 .[55]آل عم ا : (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ

العائدة إلى عيسى،  اسم فاعل، ثم أضافه إلى الكاف :«متويف» ،(ٹ)

؛ ألنه بمعنى لماذاإضافة لفظية، إضافة لفظية أم معنوية؟  :(ٹ)

ألن  ؛(ٹ) :سأتوفاك يف المستقبل، قال :يعني ،(ٹ)االستقبال، 

هذه األوصاف قد تأيت بمعنى المضي، وقد تأيت بمعنى الحال، وقد تأيت بمعنى 
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 االستقبال. 

 وسأرفعك.: أي ،(ٹ ڤ)

أطهرك من الذين كفروا، أو  :يعني ،(ڤ ڤ ڤ ڦ)

 باآلية. سأطهرك على المعنى المقصود

 وسأجعل. :أي ،(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ)

فاسم الفاعل هنا بمعنى االستقبال، وقد أضيف إلى معموله، إلى مفعوله، هنا 

 عيسى هو المفعول المتوىف. ،(ٹ)أضيف إلى المفعول، 

 هم المجعولون. [55]آل عم ا : (ڦ ڦ)ليس الُمطهر،  (ڤ)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): عن أبي لهب وقال 

هو  [4-1]المسد:  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )النار، وامرأته ستصلى،  ىسيصل

نصب، على  [4]المسد: (ڱ ڱ) سبعية.هذه قراءتنا، قراءة  (ڱ

حالة  ًرا ذات لهب، وامرأته كذلك ستصلىأنه سيصلى هو نا :واهلل أعلم-معنى 

 بال.ها بمعنى الحال، بمعنى االستقكوهنا تحمل الحطب يف جهنم، فجعل

امرأته التي حملت  :يعني ،حملت :طيب لو كانت بمعنى المضي، يعني

إضافة » :اإلضافة اللفظية :الحطب؟ سنخرج عن اإلضافة اللفظية؛ ألننا قلنا

أو االستقبال،  الحال ، بشرط أن يكون الوصف بمعنى«الوصف إلى معموله

 وسيأيت البيان لهذا بعد قليل.

كما ذكرنا من - : هذه اإلضافة اللفظيةونقول لكن نعود إلى اإلضافة اللفظية
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لو أضيفت إلى معرفة  :ماذا تفيد؟ يعني إًذاال تفيد تعريًفا وال تفيد تخصيًصا،  -قبل

 فت إلى نكرة ال تفيد تخصيًصا، معقول؟ نعم.يال تفيد تعريًفا، لو أض

يف إشكال يف الجملة؟ ما يف، « جاء  رجٌل وضيء الوجهِ : »هذا المثال انظر

 «رجٌل »هذه صفة،  «وضيء الوجه» فاعل، وهو موصوف.« رجٌل »فعل، و «ءجا»

كيف  ،معرفة بل إضافة :معرفة أم نكرة؟ إن قلت «الوجهِ  وضيء»نكرة، طب 

 ستصف النكرة بمعرفة؟ وهذا أسلوب مضطرد.

النكرة هل توصف بمعرفة؟ ال، النكرة توصف بنكرة، والمعرفة توصف 

جاء  رجٌل وضيء » :نعوت تعريًفا وتنكيًرايطابق الم النعت أن شرطببمعرفة 

ُم األب»، «جاء  رجٌل جميُل الوجهِ »، «الوجهِ  جاء  رجٌل طويل » ،«جاء  رجٌل ُمكر 

 ،«كثير الشعر»، «جميل الوجه»، «وضيء الوجه»ألن اإلضافة هنا يف ؛ مطرد« اليدِ 

 وال تخصيًصا. فاإلضافة لفظية ال تفيد تعريًفا

فجاء محمٌد : »تقول ،«جاء  محمد: »معرفة، لو قلتلو أردنا أن نصف هبا ال

لن يأيت اآلن، اإلضافة  ،يف الدرس القادم ، وهذا سيأيت بعد قليل«الوضيُء الوجهِ 

 يف أحوال. «أل»اللفظية تجامع 

لوجه، ال بد أن تكون الصفة معرفة، صفه بإضاءة ا «محمدٌ »، «جاء  محمد»نعم 

، واإلضافة «أل»فالذي أفسد الصفة تعريف  «.جاء  محمٌد الوضيُء الوجهِ » :معرفة

 ما أكسبتها تعريًفا وال تخصيًصا.

إذا أردنا أن  «جاء  محمدٌ »و ،«جاء  رجٌل خائُف القلِب : »طيب، نقول مثاًل 

 .«خائُف القلبجاء محمٌد ال» :لوجب أن نقول ؛«محمد»ـنجعلها صفة ل

، «خائف  القلِب جاء  محمٌد : »أن نجعلها حااًل لمحمد؟ نقول أردناطب لو 

 والحال تأيت معرفة باطراد، من صفات الحال أن تكون نكرة، وهنا نكرة.
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، هذه إضافة «جاء  محمٌد يخاُف قلبهُ : »كقولك ،«جاء  محمٌد خائف  القلِب »فـ  

 ، على معنى المضارع، فهي إضافة لفظية.«يفعل»لفظية على معنى 

ال  ،«القليل  الدسم»صفه؟ « ن  شربُت اللب»و ،«شربُت لبنًا قليل  الدسم: »تقول

تعرفُت على رجٍل سعودي »أو  ،«تعرفُت على محمد: »، تقول«أل»ـبد أن تعرفه ب

 .«عرفُت على محمٍد السعودي الجنسيةت»و ،«الجنسية

ضارب »، كلمة «ضارب» :أخص من قولنا «ضارب زيد: »قولنا :فإن قلت

للفظية ال تفيد ال إن اإلضافة ا: ؟ فكيف نقول«ضارب»أليست أخص من  «زيد

أخص  «ضارب زيد»تعريًفا، خالص سلمنا ال تفيد تعريًفا، طب وال تخصيًصا؟ و

 خاصة. «ضارب زيد»عامة،  «ضارب»من كلمة 

ليس من  «ضارب زيد»أن التخصيص الحادث يف  لالمواب عن  لك:

إضافة الوصف إلى معموله؟ من  :اإلضافة، وإنما هو من المعمول، ألسنا قلنا

 .«يضرب زيًدا»باسم  المعمول

رُب هو يض «رأيُت رجاًل ضارب  زيدٍ »، أو «رأيُت رجاًل يضرُب زيًدا: »لو قلت

إليه، فهو نفس المعمول، المعمول هو  اجعلتها مضافً  «زيًدا» زيًدا أو ضارب زيًدا،

 الذي خصص الضرب، وليست اإلضافة التي خصصت الضرب.

ماذا تفيد؟ ما فريًفا وال تخصيًصا، فإن سلمنا بأن اإلضافة اللفظية ال تفيد تع

وكذلك نون المثنى  ،فائدة لفظية، وهي التخفف من التنوين : فائدهتافائدهتا؟ قالوا

 ونون الجمع.

ن فُتعمل الوصف، فتقول ، ولك أن «محمٌد ضارٌب زيًدا: »فلك أن ُتدوِّ

 .«محمٌد ضارُب زيدٍ : »تتخلص من التنوين، وتضيف فتقول

أما  .دة لفظية، وهي التخلص من التنوين؟ أفادت إفااإلضافة ماذا أفادت
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، ما يأيت شيء جديد، هو المعمول حولته زيد فصل موجود قبل اإلضافةفالمعمول 

 من مفعول به منصوب، إلى مضاف إليه مجرور، فهي فائدة لفظية.

باإلعمال، فإذا أردت  «هؤالء ضاربون  زيًدا: »وكذلك يف التثنية، لو قلت مثاًل 

 «زيد» «هؤالء ضاربو زيدٍ : »لص من النون، تأيت باإلضافة اللفظية، تقولأن تتخ

 موجودة أصاًل من قبل اإلضافة، اإلضافة ما تخصصت بزيد.

 فائدهتا التخفيف اللفظي.إًذا 

 : وابن مالك مثَّل لنا يف اإلضافة اللفظية بقوله

ِِ األََمااااااِل  بَّ َراِجينَااااااا َعفِااااااي  َذاااااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  قَ    ااااااَ وَّ  ِليااااااِل اْلِحَياااااالِ مو

بَّ َراِجينَا»، «ُربَّ »ـوهذه األمثلة مقصودة، بدأ ب  حرف جر، وسبق « ُرب  »و ،«رو

خاص بالنكرات، ال يجر إال النكرات، إًذا ما بعده نكرة،  «ُرب  »أن  يف حروف الجر

بَّ َراِجينَا: »فقال : الضمير، ومع ذلك نقول «نا»أضيفت إلى  «راجي»مع أن  ،«رو

وصف اسم  :«راجي»ـف ؛ ألهنا إضافة لفظية.«ُربَّ »ـولهذا جاز جره ب ،«َراِجينَا»

 ُرب  رجٍل يرجونا. :فاعل، بمعنى المضارع، يعني

ِِ األََملِ »  .ذه صفة ُمشبهة أضيفت إلى المعموله «َعفِي

؟ إلى ، إلى المعمول أو إلى المفعول«نا»أضيفت إلى  «راجي» «َراِجينَا»طيب 

  .المفعول

فاعل أو  «األمل»، «األمل»أضيفت إلى  «عظيم» :«ملعفيِ األ»طيب 

 يعُظم أن ُربَّ رجٍل يعُظُم أمله. :يعني ،«عظيم» مفعول؟ فاعل، الصفة المشبهة

ِع اْلَ ْلِ  » َ وَّ اسم مفعول، إًذا مضافة إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل،  «مروع» :«مو

 ع قلبه.ُيرو رجاًل  :يعني
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قل ت رجاًل  :أضيفت إلى الفاعل، يعني مشبهةصفة « قليل» :«َقِليِل اْلِحَيلِ » 

 حيلته، أو تقل حيله.

  :ا على اإلضال  اللففي وال وا د ذثي ة جد  

 (ۆئ) [95]المائدة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): قوله تعالىك

 .(ۆئ)ـنكرة، وهي الصفة ل (ۆئ ۈئ)نكرة، 

أن تكون ظية ال بد اإلضافة اللف :هدًيا يبُلُغ الكعبة، قلنا: واهلل أعلم-والمعنى 

يجوز لك دائًما أن  :إما مضارع بمعنى الحال أو االستقبال، يعني ؛بمعنى المضارع

 تضع مكانه المضارع.

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): قوله تعالى :ومن  لك

ه، فهي إضافة : واهلل أعلم-المعنى  .[9]الحن:  (ڃ ڃ چ چ ف  يثني ِعط 

 لفظية على معنى المضارع.

أقيم الصالة، : أي ،[40]نب ا يِ: (ۉ ۉ ې ې): وقال تعالى

 واهلل أعلم.

ذحامل  ،والملي  السوءِ  مثل الملي  الصالح»: وقال 

 «.المسك، ونالخ الَي 

إلى المعمول، إلى المفعول،  اسم فاعل، أضيف« فامل» :«فامل المسك»

 كرجل يحمل المسك، وكرجل ينفخ الكير. :يعني

هل ُهن  يمسكن : أي ،[38]الزم : (ۅ ۅ ۉ ۉې): قال تعالى

 .(ۉ ۉې)مفعول به، ثم أضفن  «يمسكن رحمته»رحمته، 
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 : قالت الخنساء

اااااااالو   َأوِ َيااااااا أ  َ ب ااااااااطو  َألِوَيااااااا أ  َفم 

 

ا و   ارو  لِلَماااااايفِ  َأنِدَياااااا أ  َشااااااه   َجاااااا  

اُل »  م  ب اُط أ وِدي ةٍ »يحمل ألوية،  :أي ،«أ لِوي ةٍ  ح   يشهد أندية، يجر الجيش، «ه 

 ُترفع رايته. :امة، يعنيإلى يوم القي مرفوع الراية

 : قال حافظ إبراهيمو

  ها َمْدر ااااااااااااا ض ن ا َأعاااااااااااااَد ْ  األم  

 

 َط شاااااعب ا  ياااااَ  األعااااا اقَأعاااااَد ْ  

؛ ألنه وصفه «طيب  األعراق: »نكرة، ثم وصفه بقوله :«شعًبا»، «أعددت شعًبا» 

  بنكرة.

 طيب أعراقه.ت: أعددت شعًبا المعنى

 : وقالت الخنساء

  ورعض  ذاماااالض  جلاااادض جمياااالو المحيَّااااا

 

وِع مسااااعارو    َوللحاااا وِب ِااااداة الاااا َّ

إلى  «المحيا»إلى  «جميل» فتاضأ «جميُل الُمحيا»نكرة،  «جلدٌ : »انظر 

 «كامٌل » ،، وهذه هي اإلضافة اللفظية، وهي إضافة الوصف إلى معمولهمعرفة

 ، كل هذه نكرات.«ورٌع نكرة»نكرة، 

 إضافة الوصف إلى معموله. أهنا: هذه هي اإلضافة اللفظية، خالصتها ،نعم

 والنوع الثاين من اإلضال : اإلضال  المعنوي ، و ك ما  و  اإلضال  اللففي .

إذا كان المضاف ليس وصًفا، أو كان وصًفا بمعنى الماضي، أو كان  :يعني

 ما سوى اإلضافة اللفظية. ى غير معموله، فاإلضافة المعنويةوصًفا مضاًفا إل

غير وصف جامد، أسماء  اا، كأنما يكون اسمً كأن ال يكون المضاف وصفً 

 ، وهكذا.«كتاُب زيد» ،«مسجُد الحي» ،«قلُم محمد»
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  :ااألمثل  على  لك ذثي ة جد   

 .إضافة المصدر، المصدر ما ذكرناه هناك يف الوصف :ومن  لك

 .«ُيعِجُبني استذكاُر زيدٍ » ،«ُيعجُبني مشي محمدٍ : »تقول

خلق  ،[191م ا :]آل ع (ڱ ڱ ں ں ڻ): قال تعالى

ڤ ): السماوات واألرض، هذه إضافة معنوية أكسبت التعريف، قال تعالى

 .[44، 43]الدأا :  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

اسم،  (ڦ ڦ)اسم، و (ں)إضافة معنوية،  (ک ک)

 .وال وصًفا، إنما هو اسم االسم ليس مصدًرا

 .«بيوط اهلل»، «بيوط اهلل يف األرر المساجد»: ويف الحديث

ضافة ، وهذه اإلضافة تسمى باإلضافة المعنوية، واإل« ِ صاعو  م أ وزذاةو الفط»

ائدة معنوية، التعريف أو ؛ ألهنا تكسب المضاف فالمحضة، واإلضافة الحقيقية

التخلص التخفف من  وفائدهتاواإلضافة األولى سميت لفظية؛  .التخصيص

 التنوين.

تسمى  يةإلضافة المحضة، واإلضافة اللفظبا اإلضافة المعنويةتسمى 

ُمكرم : »، فقولنااُمقدرً  اتنوينً  لم؟ ألن يف اإلضافة اللفظية اإلضافة غير المحضة،ب

محذوف تخفيًفا، حذفناه تخفًفا  هتنوين مقدر، لكن ، هناك: ُمكرٌم زيدٌ أي ،«زيدٌ 

 .لإلضافة، لكن ما نزل يف التقدير يف المعنى

ما يف تنوين، فلهذا  لكن يف اإلضافة المعنوية المحضة، ما يف تنوين، أبًدا،

قيقية؛ ألهنا حذفت التنوين، واكتسب المضاف التعريف أو التخصيص، وهذه ح

 وعرفنا هي التي تكسبت التعريف أو التخصيص.. إضافة حقيقية محضة
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 .اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضيإضافة  :ومن اإلضال  المعنوي  المحة 

ية، يأخذ حكم اإلضافة المعنوية إذا كان بمعنى الماضي، فهي إضافة معنو ،نعم

يكتسب التعريف، إذا أضيف إلى معرفة والتخصيص، أضيف إلى  :الحقيقية، يعني

 ال يصيب به نكرة، وهكذا يأخذ كل أحكام اإلضافة المعنوية. معرفة، حينئذٍ 

جاء  محمٌد ضارُب : »، لما أقول لك«جاء  محمٌد ضارُب زيدٍ : »تقول مثاًل 

 ضربه وانتهى. :يعني ،ضربه أو يضربه أو سيضربه أنه :معنى ذلك ،«زيدٍ 

رفعتها جعلتها  «ضارُب زيدٍ » :رفعتها صفة، «ضارُب زيدٍ »فاعل،  «محمدٌ »ـف

 صفة إضافة حقيقية، فجعلتها صفة، مع أنه ضرب. :صفة، يعني

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): نعم، قال 

 ،(ڻ ۀ)فطرها أو ُيفطرها؟ فطرها، فلهذا  ،(ڻ ۀ) [1]لا  :

سبت التعريف باإلضافة، وكذلك تك، اف المعارفنعًتا للفظ الجاللة، اعرِ  وقعت

 جعلهم رساًل، فهي إضافة حقيقية؛ ألهنا بمعنى الماضي. ،(ۀ ۀ)

الثبوت واالستمرار يف الماضي والحال  :وإذا كان المراد باسم الفاعل

، هذه إضافة الحال أو االستقبال الفاعلإذا أردنا باسم  :واالستقبال، نعم، نحن قلنا

 ماذا؟ لفظية.

 يقية معنوية، قد يأيت اسم الفاعلوإذا كان بمعنى الماضي، هذه إضافته حق

كقوله  ؛ر، ويسميه سيبويه بالفعل المستمرأحياًنا وُيراد به ثبوت الصفة واالستمرا

 هو غفره، ويغفره وسيغفره. [3]ِال : (ڤ ڦ): تعالى

سيخلقه، هذا فعل مستمر، ليس و ،خلقه، ويخلقه ، هو«لقخالق الخ: »مثاًل 

 فطرها. :، يعني«فاطر السماوات»ـك
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ُيراد به الثبوت  جعلهم، فإذا كان اسم الفاعل [1]لا  : (ۀ ۀ ہ) 

فحينئذ  ؛معنى الماضي، والحال، واالستقبالالفعل المستمر ب :واالستمرار، يعني

تعامله معنوية، وأن  املة المضي، فتجعل إضافته حقيقيةيجوز لك أن تعامله مع

 معاملة الحال واالستقبال، فتجعل اإلضافة لفظية بحسب نية المتكلم.

 (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ): قال تعالى

، ويملكه يوم الدين هو ملكهنا الفعل مستمر،  (ٺ) [4-2]الفا ح : 

 ، هذا فعل مستمر.وسيستمر يف ملكه 

يتبادر بمعنى  هو يتبادر إلى معنى المضي، هذا الذي يتبادر، عموًما حينئذٍ 

 المضي، لكن لك أن تجعله بمعنى الحال أو االستقبال.

  ؟(ٺ ٺ ٺ) :فلهذا كيف ُنعرب

 صفة للفظ الجاللة. (پ پ پ)

 صفة ثانية وثالثة. (ٻ ٻ)

معرفة مع معرفة؛ ألهنا أضيفت  :كيف صفة؟ يعني صفة رابعة، (ٺ)

 هبذا المعنى. ، فاكتسبت التعريف(ٺ)إلى  (ٺ ٺ)

كلها جاءت صفات هلل  [3]ِال : (ڤ ڦ ڦ ڦ) :وكذلك لو قلنا

مع أهنا اسم فاعل؟ أضيفت  ،أهنا معارف، كيف صارت معارف :، يعني ذلك

إلى معموله، ألهنا بمعنى الفعل المستمر، فعلى ذلك المتبادل فيها بمعنى 

 الماضي.

 غ» لك أ    ول:
ِ
: الذي غفره، ولك أن تقول :، يعني«افِر الذنبالحمُد هلل
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هذه إضافة  «الحمد هلل غافر الذنب: »يجوز الوجهان «هلل الغافِر الذنب الحمدُ »

 ، غفر ذنوب عباده.حقيقية معنوية بمعنى الماضي، وهو غفر الذنب 

 الغافر الذنب»و
ِ
 ، هذا بمعنى الحال واالستغفار، يغفرها وسيغفرها.«الحمُد هلل

نعم، هذا  ،[96]األنعام: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): قال اهلل 

 .ضافة حقيقية معنوية؛ ألهنا بمعنى فلق، فلقه، ويفلقه، وسيفلقه إ :يقول

هذا محمٌد »، و«هذا محمٌد ضارُب زيدٍ » :بين قولنا إًذا ما الفرق معنًى وإعراًبا

 ؟ «ضارب  زيدٍ 

جعلناها صفة، إًذا فاإلضافة هنا  «ضارُب زيدٍ »مبتدأ وخرب،  «هذا محمدٌ »

 معنوية أو لفظية؟ معنوية.

هذا محمد »بمعنى الماضي، لكن  «ضرب» ،«سيضرب»أو  «ضرب  »إًذا 

؟ لفظناها على «ضارب  زيد»معرفة، و «محمد»، جعلناها حااًل، كيف «ضارب  زيدٍ 

نكرة؛  :نكرة أو معرفة، قلنا «ضارب زيد»الحالية، والحال ال يكون إال نكرة، و

عل الف :هذا محمد حالة كونه يضرب زيد، بمعنى :ألهنا إضافة لفظية، يعني

 المضارع.

ا بقي ذأن هناك فرًقا بين الوصف إ :ومما يم  أ   ع له يف  يع المسلل  بالياط

 على وصفيته، وبينه إذا كان اسًما غير وصٍف.

ر استعماله يبمعنى فعل مضارع، لكن قد يغالوصف يف أصل استعماله وصف، 

ُيطلق على هذا الشخص، يطلق على هذا  :حتى يكون اسًما غير وصف، يعني

 كان يعمل هذا العمل، أو ال يعمل هذا العمل. الشيء، سواءٌ 

اسم فاعل،  «سائًقا» «أيُت رجاًل سائًقا سيارًة جميلةً ر: »لو قلنا مثال  لك:

 وصف أم غير وصف؟ وصف.
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قلت ونحن جالسون ، «يسوق»رأيُت رجاًل يسوق، بمعنى المضارع،  :يعني 

سوق اآلن؟ كلمة يهو  «دسائق محم»وجلس عندنا،  «رأيُت سائق محمد: »لكم

 .اهنا اآلن ليست وصًفا، وإنما هي صارت اسمً  «سائق»

طيب إذا بقيت على وصفيته، بقي االسم على وصفيته يأخذ هذه األحكام 

 المذكورة، وإذا خرج من الوصفية وصار اسًما، يأخذ أحكام االسم.

 اسم فاعل. «ُمحتلِم»، كلمة «حائض»كلمة  :يعني

يف  :أي ،وهي تحيض إذا كانت ُتطلق على المرأة« تلِمحائض وُمح»طب كلمة 

 :زمن الفعل، وعلى الرجل وهو يف هذا الفعل، هذا اسم فاعل، وصٌف له، يعني

تجب : »، تقول مثاًل «هذه امرأة حائض: »يحيض ويحتلم، لكن المرأة نقول

صحيحة من جهة  ،، صح؟ طب الحائض ُتصلي؟ نعم«الصالة على كل حائض

 وخطأ من جهة.

خطأ؛ ألن الذي تحيض ما تصح منها الصالة،  .وصف «حائض»إن  :إذا قلنا

 هنا اسم ليست وصًفا، اسم لكل من بلغت حد  الحيض، هذا اسم.إ :وإذا قلنا

حتِلِ» :كذلك ُمحت لِم سل الممع  واج  على ذل مو ، محتلم يجب عليه «ِو

اسم  أي:، االغسل، يف الجمعة وغير الجمعة، لو كان وصًفا، لكن هنا صار اسمً 

 .إلى االسمية خرج عن الوصفية

 من طالب يطلب. ،كلمة يف األصل اسم فاعل :«الطالب»

أم اسم غير وصف؟ هذا وصف،  ، هذا وصف«طالُب الحقِّ ال يخيب: »لو قلنا

الطالب استعداًدا للمدرسة  نام  : »هذا الذي يطلب الحق ال يخيب، لكن نقول

 .«غًدا

، خرج عن الوصفية، االطالب، هذا صار اسمً  هذا اسم ليس وصًفا، كيف نام
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: لو قلنا مثاًل  :حين يعامل معاملة األسماء، وهذا يعامل معاملة األوصاف، يعني

، هذا وصف أم اسم غير «حارُس المدرسة» «.جاء  محمٌد حارُس المدرسة»

كان يف  أويحرسها  هذا اسم غير وصف، هو حارس المدرسة، سواءٌ  ،وصف؟ ال

، أو جاء يتغدى عندك، ويتغدى عند حارس «هذا حارس المدرسة» :بالده، نقول

 لهذا اإلنسان. امالزمً  االمدرسة، كيف يتغدى عندي وما يحرسها، هذا صار اسمً 

خرج  :اسم، يعني هو ،اكذلك حارس المدرسة، لكن ليس علمً  «محمد»اسم 

ن ، صفة وموصوف؛ أل«هذا محمٌد حارس المدرسة» :عن داللة الوصفية، فتقول

 .اإلضافة إضافة حقيقية معنوية

:  ،، هذا وصف أو اسم غير وصف؟ وصف«نحن ُحراس الفضيلة» لو قلنا مثال 

نحن »بمعنى المضارع، قلنا ذلك عدة مرات، وصف يعني بمعنى مضارع،  :يعني

 هذا وصف. .نحرس الفضيلة :يعني ،«ُحراس

ارُس ح»أو « حارُس السجن: »كما قلنا قبل قليل- لكن لو قلت مثاًل 

كان يفعل الحراسة، أو كان نائًما، أو كان  هو يسمى هبذا االسم، سواءٌ  «المدرسة

إضافته حقيقية معنوية وليست  له، فحينئذٍ  امسافًرا، أو كان يف إجازة، صار اسمً 

 لفظية.

 :هنا وصف وال اسم؟ وصف يعني «معلم» «هنيًئا لُمعلم الناس الخير: »أقول

ألنه ما يدرس هنا، صار  ؛، اسم«س على المديردخل المدر»لكن  الذي ُيعلم.

 .ا يف االسرتاحة، أو كان يف بيتهكان ُيدرس الطالب، أو كان جالًس  له، سواءٌ  ااسمً 

له،  اه، صار اسمً ءالذي يفرس أعدا :«الفارس»، «مدير الجامعة»وكذلك مثاًل 

ار الخبَّاز، وهو يخبز هذه صفة له، ص .حتى ولو كان يف بيته جالس ،«فارس»

 يتغدى عندك أو يصلي. صار اسًما له ولو كان، اخبازً 
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الذي يلعب،  :، هذه صفة، يعني«اضرب الالعب»، «الموظف، الالعب» 

جاء العب من العبي »، «جاء الالعب: »صفات تخرج لمجرد اسم، تقول

، مع أنه جاء عندك، ما يلعب، ويصار «العب يف منتخب المدرسة»، أو «المدرسة

 له. ااسمً 

ضافة بقي الوصف على وصفيته، يأخذ هذه األحكام التي ذكرناها باإلفإذا 

إلى كونه اسًما غير وصف، كيف تكون إضافته  اللفظية، خرج من كونه وصًفا

 لك أن الوصف يكون بمعنى المضارع.وذ ؛إضافة حقيقية والذي ُيميز هذا حينئذٍ 

اإلضافة  فإذا لم يكن بمعنى المضارع، فهذا ليس بوصف، وهذا ال يدخل يف

 اللفظية.

طيب، أيًضا مما يدخل يف اإلضافة المعنوية، عندما تضيف الوصف إلى غير 

كاتُب "معموله، يبقى أنك تضيف الوصف إلى غير معموله، كأن تقول مثاًل: 

أنت أضفت الكاتب إلى المعمول، إلى المفعول  "كاتُب القاضي"أو  "المدرسة

 ذه إضافة حقيقية معنوية.به، يكتب للمدرسة أو يكتب للقاضي؟ ال ه

هذه نعم إضافة لفظية؛  "كاتُب الكتاب"أو  "كاتُب الرسالة" لَن لو قلنا:

 ألنك أضفتها إلى المعمول.

طب لو قلنا مثاًل: طالب الكلية، هذا وصف أم اسم؟ اسم غير وصف، عميد 

 الكلية، وإمام المسجد، إمام مسجد حتى ولو كان ال يؤم.

  لِ على نبينا.واهلل أعلِ وصلى اهلل و
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 الدرس الثالث والستون

 

 ...أما بعد:على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين، السابع 

هـ، ونحن يف جامع الراجح، يف حي 1432عشر من شهر ربيع األول، من سنة 

ة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس الثالث والستين، من الجزيرة، يف مدين

 دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه اهلل رحمة واسعة.

وقبل أن نبدأ بالدرس، أحب أن ُأنبه إخواننا، اسم هذا الشهر، وهو ربيع 

األول، فأسماء األشهر كما تعرضنا لذلك يف باب العلم هي من األعالم، لهذا 

 ول.نقول: ربيٌع األ

فنُعرف الصفة؛ ألن ربيع هنا علم، فال نقول مثاًل: ربيع أول، نجعله نكرة، وال 

نأيت بالشهر على سبيل اإلضافة، فنقول: ربيُع األوِل؛ ألنه ُمعرف بالعلمية، وليس 

 معرًفا باإلضافة.

فلهذا الشهر هو ربيٌع األول، وكذلك ربيٌع اآلخر، وكذلك ُجمادى األولى، 

 أن ربيًعا مذكر، وُجمادى مؤنث. الكالم نفسه إال

كنا توقفنا يا إخوان يف آخر درس يف الكالم على أوائل األبيات يف باب 

الباب: ]باب  ذ  يف  يا   اإلضافة، ولعلنا ُنذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك

 مسائل: اإلضال [ ثماين
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  :ما ُيحذف لإلضافة. المسلل  األولى 

  ة.معاين اإلضاف :والمسلل  الثاني 

 : ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف. والمسلل  الثالث 

 : انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية. والمسلل  ال ابع 

 يع المسائل  ر نا ا يف الدرس الماضك، وب ك من المسائل التك  ذ  ا ابن 

 مالك يف  يا الباب:

 : مسألة إضافة الشيء إلى نفسه. المسلل  الْامس 

 :   ألسماء المالزمة لإلضافة وأحكامها.ا المسلل  السا 

 : حذف المضاف، وحذف المضاف إليه. والمسلل  السابع 

 : الفصل بين المضاف والمضاف إليه. المسلل  الثامن 

 هذه المسائل التي ذكرها ابن مالك يف هذا الباب.

بعد ذلك،   شرحنا كما قلنا، أربع مسائل، واآلن نقرأ ما قاله ابن مارك

 فقال:

ْغَتَفاا ْ َووَ .391  مو
َِ َةااا  ْصاالو َأْل بِااَيا اْلمو

 

اااَع ْ   ِصاااَلْت بِاْلثَّااااِ  َذاْلَمْعاااِد اْل َّ  نِْ  وو

ََ اْلثَّااااانِك.392   َأْو بِالَّااااِيل َلااااهو أِضااااْي

 

اااااااِربو َرْأِس اْلَمااااااانِك   َذَزْياااااادو اْلةَّ

َأ نِْ  َوَقا ْ .393  َِ َذا َها لِك اْلَوْص  َوَذْونو

 

َثن اااااااى أْو َجْمَعاااااااا َ ااااااابِْيلَ   َبااااااا ْ مو  هو ا َّ

بََّماااااااا َأْذَساااااااَ  َثاااااااا أ َأوَّ َ .394   َورو

 

اااااوَ الَ    مو
َِ  َ ْلنِيثاااااف نْ  َذااااااَ  اْلَحاااااْي

ِض لَِمااا بِااِه ا ََّحااْد .395  َو اْ اا  َو َ يوَةااا

 

ْوِ َماااااااااااف نَ ا َوَر ْ   ْل مو  َمْعنااااااااااى  َوَأول

 : يف البيت الساب  والثامن، والتا  : ل ال 

َةااااا ْغَتَفاااا ْ َوَوْصاااالو َأْل بِااااَيا اْلمو  مو
َِ 

 

اااَع ْ   ِصاااَلْت بِاْلثَّااااِ  َذاْلَمْعاااِد اْل َّ  نِْ  وو
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ََ اْلثَّااااااانِك  َأْو بِالَّااااااِيل َلااااااهو أِضااااااْي

 

اااااااِربو َرْأِس اْلَمااااااانِك   َذَزْياااااادو اْلةَّ

َأ نِْ  َوَقاا ْ   َِ َذااا َهااا لِااك اْلَوْصاا  َوَذْونو

 

َباااااا ْ   َثن ااااااى أْو َجْمَعااااااا َ اااااابِْيَلهو ا َّ  مو

على حكٍم يتعلق بالمسألة السابقة، وهي: انقسام  تكلم يف هذه األبيات 

 اإلضافة إلى إضافة حقيقية معنوية، وإلى إضافة لفظية غير حقيقية.

فاإلضافة اللفظية، كما عرفنا هي إضافة لفظية غير حقيقية وليست محضة، 

ليست محضة؛ ألهنا على سبيل االنفصال، وإنما إضافتها إلى إضافة الشكل 

  الحقيقة.واللفظ فقط، ال يف

ولهذا جاء عن العرب، جاء يف السماع إذ قالوا: ال على المضاف يف هذه 

 اإلضافة اللفظية، مع أن األصل اإلضافة ال ُتجامِع أل؛ ألهنما متنافيان.

إال أن السماع، جاء بإدخال أل يف المضاف مع اإلضافة اللفظية، يف مواضع 

إلضافة المعنوية الحقيقية إنما نقول: معينة، ذكرها ابن مالك يف هذه األبيات، ففي ا

 ال يجوز أبًدا بحال أن ُتدخل أل على المضاف. "قلُم طالِب "أو  "قلُم طالٍب "

 ما يجوز هذا بحال. "القلُم طالٍب "أو  "القلُم الطالِب "ما تقول: 

 أما م  اإلضال  اللففي  لَما قلنا جاء السماع بيلك يف مواض :

 ف إليه فيه أل.إذا كان المضا الموض  األول:

 ."جاء  محمٌد الُمكِرُم الرجلِ "كأن تقول: 

 جاء محمد، فعل وفاعل، المكِرُم صفة، وهو مضاف، الرجِل مضاف إليه.

فالمضاف الُمكرم فيه أل، والمضاف إليه فيه أل، واإلضافة هنا لفظية، فلهذا 

 جاز إدخال أل.

 ."لضيِف جاء  رجٌل ُمكِرُم ا"فلو كان الموصوف نكرة؟ كنا نقول: 
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ألن رجل نكرة، حينئذ ال وجه إلدخال أل على  "جاء  رجٌل مكِرُم الضيِف " 

 الصفة.

 ."جاء  محمٌد الُمكِرُم الضيِف "تقول:  "جاء  محمدٌ "لكن لو قلت: 

جاء  المكِرُم "طيب، وإن لم تأيت بالموصوف أصاًل، جاز لك أن تقول: 

 بأل ومن دون أل. "جاء  ُمكِرُم الضيِف "و "الضيِف 

الجعُد " "الكثيُر الخيرِ " "جاء  محمٌد الكريُم الخلِق "من ذلك أن تقول: و

 ."الطويِل اليدِ "وهذا مثال ابن مالك، و "الشعرِ 

جعُد " "طويُل اليدِ " "كثيُر الخيرِ " "جاء  رجٌل كريُم الخلِق "وتقول يف النكرة: 

 ."الشعرِ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): ومن ذلك قوله 

گ  گ گ گڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .[35-34]الحن: (ڻ

 مضاف، واإلضافة لفظية؛ ألنه وصف اسم فاعل. (المقيمي)

 مضاف إليه، ولهذا ُحذفت النون. (ٺ)

ولو أثبتت النون يف المقيمين؟ النتفت اإلضافة وُأعمل اسم الفاعل، فلفظ ما 

، فحينئذ م ا يف إضافة، ما يف إضافة، إًذا ما بعده، فقيل يف الكالم: والمقيمين الصالة 

يف إشكال أصاًل، يف إدخال أل حينئذ، وإنما الكالم على إدخال أل مع اإلضافة، يف 

 نعم هذا الموضع األول. ،[35]الحن: (ں ڻ)نحو 

تدخل ال على المضاف اإلضافة اللفظية، إذا كان المضاف  :الموض  الثاين
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، وهذا "جاء  محمٌد الطويُل شعِر الرأس"إليه، مضاًفا إلى ما فيه أل، كأن تقول: 

جاء  محمٌد الطويُل "الموضع مشابه للموضع السابق، الموضع السابق كأن نقول: 

 هنا جاء محمٌد الطويِل شعِر الرأِس. "الشعرِ 

جاء  محمٌد الراوي أخباِر "، و"جاء  محمٌد الكريُم نسِب األمِ "وتقول: 

 ."العرِب 

، "جاء  رجٌل طويُل شعِر الرأسِ "تقول:  فلو أتيت بالموصوف نكرة، كنت

جاء  "، وتقول: "جاء  رجٌل راوي أخباِر العرِب "، و"جاء  رجٌل كريُم نسِب األمِ "و

 ، وجاء الطويُل شعِر الرأِس."طويِل شعِر الرأسِ 

 .[31]العنَبوط: (پ پ پ ڀ ڀ ڀ): ومن ذلك قوله 

هنا  (پ پ ڀ ڀ ڀ)هذا اسم فاعل، ُمخلك،  (پ پ)

ضافة، فُمهلك مضاف، وهذه مضاف إليه، وهذه مضاف، والقرية مضاف حذف اإل

 إليه.

ففي مثل هذا األسلوب، لك أن ُتدخل أل، مع أن اآلية ما فيها أل، لكن لك أن 

 ُتدخل أل.

وأن  "نحن المهلكوا أهل هذه القريةِ "فنقول: مثاًل يجوز أن تقول يف الكالم: 

 ."نحن مهلكوا أهل هذه القريةِ "تقول: 

 م فإن قال قائل: لو نظرنا للمثال األول، هنا أو يف الموضع السابق:نع

 ."جاء  محمٌد الطويِل اليدِ "

، ماذا نقول؟ طويل ماذا؟ جاء  رجٌل طويِل اليِد، رجٌل نكرة، وهو "جاء  رجٌل "

موصوف، وأين صفته؟ طويل، طيب طويل أضيفت إلى اليد، فهل المضاف طويل 
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ة بإضافته إلى اليد، فكيف ُتوصف النكرة رجٌل معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرف 

بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه أضيف إلى اليد، معرف بأل، 

 واضح السؤال؟ من ُيجيب يا إخوان؟ 

شرحناه يف الدرس الماضي، يف الدرس الماضي، يف آخر الفصل الماضي، نعم 

 تحاول؟

(@00:13:31.) 

معنوية أم لفظية؟ معنوية لفظية،  "طويِل اليدِ "ولنا: ما نوع اإلضافة يف ق :ال يخ

ألن المضاف هنا وصف، صفة مشبهة، واإلضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ ال، 

 الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل اإلضافة المعنوية.

أما اإلضافة اللفظية فال تفيد التعريف قط، إنما تفيد التخفيف، يعني التخفف 

، أو التخفف من النون يف المثنى والجمع، أو إزالة القبح يف مواضع من التنوين

 "رأيُت رجاًل كريم  الُخلِق "قليلة، لكنها ال تفيد التعريف قط، فلهذا تقول: 

 ."شربُت لبنًا قليل  الدسمِ "و

 "الكريم  الُخلِق "ماذا؟  "رأيُت الرجل  "فلو عرفت الموصوف لكنت تقول: 

خل أل على معرفة؟ نقول: ليس معرفة؛ ألن فأدخلت أل، كيف ستدخل، تد

 إضافته إضافة لفظية ما تفسد التعريف.

الموضع الثالث: إما تدخل فيه أل على المضاف اإلضافة اللفظية، إذا كان 

 المضاف مثنًى، أو جمع سالمة، مثنًى أو جمع سالمة، وهذا قول ابن مالك:

َأ نِْ  َوَقاا ْ  َِ َذااا َهااا لِااك اْلَوْصاا  َوَذْونو

 

َباااااا ْ مو    َثن ااااااى أْو َجْمَعااااااا َ اااااابِْيَلهو ا َّ

َأ نِْ  َوَق ْ  "وكوهنا يعني أل، يف الوصف، تريد أن اإلضافة إضافة لفظية،    َذا

َثن ى  المثنى معروف. "مو
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َب ْ  َ بِْيَلهو  َجْمَعا أوْ  " يعني إما مثنى، أو جمًعا يتبع سبيل المثنى، إًذا فهناك  " ا َّ

 جمع ال يتبع سبيل المثنى. جمع يتبع سبيل المثنى، وهناك

فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح، يعني 

جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؛ ألن طريقة الجمع حينئذ كطريقة 

 التثنية.

فكما تقول يف تثنية محمد، محمدان، فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون، فإنك 

، فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونون، وكذلك يف يف الجمع تقول: محمدون

جمع المؤنث السالم، تسلم صورة المفرد، فتقول مثاًل يف هند هندات، فقالوا: إن 

 هذا الجمع يتبع المثنى يف طريقة الجمع.

 أما جمع التكسير، فإنه ال يتبع سبيل التثنية؛ ألن صورة المفرد فيه تتغير.

جاء  "فإذا وصلنا نقول:  "الن المكِرما الضيفجاء  الرج"فلهذا نقول مثاًل: 

فإذا  "جاء  الرجال المكرموا الضيِف "ونقول يف الجمع:  "الرجالن المكِرم  الضيِف 

 ."جاء  الرجاُل المكِرُم الضيف  "وصلنا 

جاء  الرجال المكرموا "و "جاء  الرجالن المكِرما محمدٍ "نعم، طيب، ونقول: 

سواء كان فيه أل كالضيف أو علم كمحمد؛ ألن تنظر إلى المضاف إليه،  "محمدٍ 

 الوصف يعني المضاف مثنى، أو جمع.

، كل ذلك "جاء  الرجاُل المكرموك  "، أو "جاء  الرجالن المكرماك  "أو تقول: 

يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف؛ ألهنا إضافة لفظية، والمضاف مثنى، أو 

 جمع.

أو  "جاء  المكرم  الضيِف "ول: طيب، وإن لم تذكر الموصوف، جاز لك أن تق

كل ذلك  "جاء  المكرُم محمدٍ "و "جاء  ُمكِرُم محمدٍ "فتقول:  "جاء  مكرم  الضيِف "
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 يجوز. 

وكان القياس أال تدخل أل على المضاف، هنا حتى يف اإلضافة اللفظية، كان 

ز ذلك كون  القياس أال تدخل أل؛ ألن اإلضافة ال ُتجامع أل، ولكن الذي جو 

 إضافة لفظية غير محضة، غير حقيقية؛ ألهنا عالنية االنفصال كما سبق. اإلضافة

زنا  طيب، ولذا، لو خرجنا عن المسموع من القياس أن هذا ال يجوز، ثم جو 

 هذه المواضع الثالثة؛ ألن السماع دل  عليها.

ا عن ال ياس لال يوتماوز ليه السماع.  ال اعدة   ول: ن  األم  ن ا ذا  أارج 

مر، إذا جاء موافًقا للقياس، األمر إذا جاء موافًقا للقياس فيكفي فيه يعني األ

األدلة القليلة، ونقيس عليها، لكن إذا جاء األمر مخالًفا للقياس، فاألصل أن ُيمنع، 

فإذا جاءت أدلة سماعية على جواز مواضع فيه، فيجب أن يتوقف حينئذ عند 

ز  هذه المواضع المعينة، فيجب أال السماع؛ ألن القياس منع، إال أن السماع جو 

 يتجاوز حينئذ السماع.

فلهذا ال يجوز أن تقول مثاًل: جاء محمٌد الضارُب رجٍل، الضارُب رجٍل؛ ألن 

المضاف إليه ليس فيه أل، ليس يف الموضع األول، وال من الموضع الثاين؛ ألن 

 المضاف إليه ليس مضاًف إلى ما فيه أل.

 ضاف الضارب ليس مثنًى وال جمًعا.وليس من الموضع الثالث: الم

جاء  محمٌد الضارُب "إًذا ماذا تقول؟ هنا يجب أن ُتعمل اسم الفاعل، فتقول: 

 ، بمعنى جاء محمٌد الذي يضرُب رجاًل."رجاًل 

، هل هو من الموضع األول "جاء  محمٌد المكِرُم زيدٍ "وهل يجوز أن نقول: 

هو من الثالث؟ المضاف مثنى أو  المضاف إليه فيه أل؟ ال، وليس من الثاين، هل

 جمع؟ إًذا ال يجوز، هذه الجملة غير جائزة.
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جاء  محمٌد "طيب، كيف نصححها؟ بأن ُنعمل اسم الفاعل، فنقول: 

 ."جاء  محمٌد المكِرُم زيًدا"، نعم "الضارُب 

 ."جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "طيب، وهل لك أن تقول: 

؟ يكون ضارب  حال، رجٍل "جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "هل لك أن تقول: 

مضاف إليه، يعني اإلضافة هنا جائزة، نعم اإلضافة هنا جائزة، إضافة لفظية، وليس 

هناك أل، هناك ال مانع من اإلضافة، لكن اإلعراب كيف يكون؟ اإلعراب يكون، 

 حال على معنى جاء محمٌد حالة كونه يضرب رجاًل، هذا ما فيه إشكال جائز.

؟ إن جعلتها حااًل ال يصح؛ "محمٍد ضارُب رجلٍ  جاء  "هل لك أن تقول: 

ألنك رفعت، وإن جعلتها صفة نعًتا يصح أو ال يصح؟ ال يصح؛ ألن الموصوف 

جاء  محمٍد ضارُب "معرفة محمد والصفة؟ نكرة، إًذا ما يصح، ما يصح أن تقول: 

 ."رجلٍ 

 جاء  محمدٍ "حال، أو أن تقول:  "جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "فلك أن تقول: 

 
ٍ
 على أهنا صفة، الضارُب صفة حينئذ. "الضارُب رجال

 هذا جائز أو ال يجوز؟ ال يجوز. "وجاء  محمٌد الضارُب زيدٍ "

على اإلعمال؟ جائز، فما  "جاء  محمٌد الُمكِرُم رجاًل "وهل يجوز أن تقول: 

 إعراب الُمكِرُم؟ جاء محمٌد المكرُم صفة.

 بال أل، نعم يجوز، إعراهبا؟ حال. جاء  محمٌد ُمكِرم  رجٍل؟"هل لك أن تقول: 

 "جاء  محمٌد ُمكِرُم رجلٍ "أو  "جاء  محمٌد ضارُب رجلٍ "وهل لك أن تقول: 

ال يجوز، لماذا ال يجوز؟ ألن الموصوف معرفة،  "جاء  محمٍد ضارُب رجلٍ "

 والصفة نكرة.
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هذا ال يجوز؛ ألنه ليس من  "جاء  محمٌد الُمكِرُم زيدٍ "طيب، فإن قلنا:  

جاء  "يجوز، فالُمكرم صفة، طب  "جاء  محمٌد الُمكِرُم زيًدا"ع الثالثة، المواض

 يجوز على الحالية، ال يجوز على الحالية. "محمٌد مكِرم  زيدٍ 

 يجوز. "جاء  محمٌد مكِرُم زيدٍ "طب، 

جائزة أم غير جائزة؟  "جاء  محمٌد ُمكِرُم زيدٍ "جملة أخرى جيد ما شاء اهلل، 

طبًعا حينئذ ما يف إال الوصفية، أهنا نعت، مكِرُم زيٍد نعت،  "دٍ جاء  محمٍد مكِرُم زي"

 ومحمد معرفة علم، مكِرُم زيٍد معرفة أم نكرة؟ نكرة، لفظية يعني نكرة، أي نكرة.

 التي قولتها قبل قليل، نعم ماذا تقول؟

(@00:27:37.) 

 ال يخ:   أنا أريد ا على الما ة، على اإل باع.

عل ُمكِرم هنا بمعنى الحال أو االستقبال، فالجملة غير نقول: إذا كان اسم الفا

صحيحة؛ ألن اإلضافة حينئذ، إضافة لفظية، واإلضافة اللفظية ال ُتكسب التعريف، 

يعني ُمكرم زيٍد هذه معرفة أو نكرة إن كانت اإلضافة لفظية؟ نكرة، نكرة إًذا يجب 

النكرة إذا وقعت صفة  حال، حالة كونه؛ ألن "جاء  محمٌد مكِرم  زيدٍ "أن تقول: 

 للمعرفة ُنصبت على أهنا حال.

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، بمعنى جاء محمد الذي أكرم، ليس 

الذي يكرم أو الذي سيكرم، جاء محمد الذي أكرم زيًدا يف الماضي، فاإلضافة 

 حينئذ لفظية، أو معنوية؟ بمعنى الماضي، معنوية.

اللفظية والمعنوية، نعم، إذا كانت اإلضافة نحن شرحنا الكالم عن اإلضافة 

على معنى الماضي، يعني أكرمه وانتهى، فاإلضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية 

بالرفع على  "جاء  محمٌد مكِرُم زيدٍ "فُمكِرُم زيد معرفة، تعرف باإلضافة، فتقول: 
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 أنه نعت.

 كُمكِرم زيٍد، اسم فاعل.

 نضال  لففي ؟ ب   ين: ذيلك الوصَ قلنا، متى  َو  اإلضال 

 أن يكون المضاف وصًفا. :األول

 أن يكون زمنه الحال أو االستقبال. والثاين:

 فإن لم يكن المضاف وصًفا، كقلم زيد، وباب المسجد، هذه إضافة معنوية.

طيب، فإن كان المضاف وصًفا، لكن زمنه الماضي، كضارُب زيد، بمعنى 

الدرس بمعنى كتبه، هذه إضافة حقيقية  ضربه، وآكل الطعام بمعنى أكله، وكاتب

 معنوية.

طيب، نعم المرد إلى المعنى دائًما، اللغة دائًما تعتمد على المعنى؛ ألن اللغة 

 ُتبين المعنى، والمعنى يحكم على اللفظ.

فلهذا يقولون: لو قال إنسان أنا قاتل زيًدا، تقتص منه أو ال تقتص منه؟ ال أنا 

 منه، أي أنا سأقتله، هذا ُيهدده، ما فعل. قاتٌل زيًدا، هذا ال تقتص

اآلن قاتل زيٍد فأضاف حينئذ معنى قتله، وهذه  "أنا قاتُل زيدٍ "لكن لو قال: 

القصة يذكروهنا عن اإلمام الكسائي وأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، كانا 

يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد، وكان الكسائي طبًعا مربي ألبنائه، وحظي 

فقال له: أبو يوسف مرة: إين أرى هذا الكويف قد استحوذ عليك، فقال: يعني عنده، 

أستفيد منه أشياء كثيرة جًدا، فقال الكسائي: ائذن لي بسؤاله، فقال: اسأله، قال: 

سأسألك، قال هارون: يف ماذا؟ قال: يف الفقه، قال: أتسأل أبو يوسف يف الفقه؟ 

 زيًدا، وأنا قاتُل زيٍد. قال: نعم، فسأله هذا السؤال، أنا قاتٌل 
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ولكن الحكم يف هذه األمور، إنما يؤخذ به ممن يعرف مقاصد الكالم، أما  

الذي ال يعرف مقاصد الكالم العربي الفصيح، فإنه يؤخذ بالعرف أعراف الناس، 

 ماذا يقصد الناس هبذا الكالم؟

أكل سمًكا،  مثاًل، ثم "واهلل ال أكُل لحًما"فلهذا يقولون مثاًل: لو قان إنسان: 

 يحنث أو ال يحنث؟ على عرف، هل السمك لحم أو ليس بلحم.

أما يف اللغة، ال شك أن السمك لحم، لكن بعضهم ال يسمي السمك بلحم، 

 اللحم اللحم األحمر، هذه تعود إلى العرف.

فزارته امرأة، فقالت: أسأل اهلل أن   فلهذا مرض اإلمام الشافعي

 بلساهنا؛ ألن أشفى ُيشفي بمعنى أهلك، لكن شفا يشفيك، فقال: اللهم بقلبها ال

مضارعه شفا نايف، مضارعه مفتوح، شفا يشفي، مثل ذهب يذهب، شفا يشفي، أما 

 أشفى رباعي، الرباعي مضارع مضموم، مثل أقبل ُيقبل، أشفى ُيشفي.

 فقال: اللهم بقلبها ال بلساهنا.

لى هذه المواضع طيب، بعد ذلك كله يقول: اختلف النحويون يف القياس ع

الثالثة، يف اإلضافة اللفظية، هل ُيقاس عليها غيرها؟ أم ُيوقف عليها؟ فالجمهور 

منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال أل على المضاف 

أصاًل، فأي خروج على هذا القياس ال يجوز إال بالسماع، والسماع لم يأيت إال هبذه 

 .المسائل باتفاق

وقال الفراء: يجوز القياس على ذلك يف كل المعارف، باإلضافة إلى كل 

جاء  "المعارف، إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة، فلك إدخال أل، فتقول: 

ألن هذا علم معرفة،  "جاء  المكِرُم زيدٍ "، هذا مسموع، وتقول: "المكِرُم الرجلِ 

 وهذا أيًضا معرف بأل معرفة.
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فأجاز  "جاء  المكِرُم الذي عندي"، و"ُم هذا الرجلجاء  المكرِ "وتقول: 

 القياس على ذلك.

 بعد  لك:  ثِ قال ابن مالك

بََّمااااااااااا َأْذَسااااااااااَ  َثااااااااااا أ َأوَّ َ   َورو

 

اااااوَ الَ    مو
َِ  َ ْلنِيثاااااف نْ  َذااااااَ  اْلَحاااااْي

 هذا البيت العاشر. 

تكلم هنا على المسألة، ال هذه تابعة لمسألة سابقة أيًضا، تكلم هنا على 

 إكساب المضاف إليه من مضاف التأنيث.

المضاف إليه، وهو الثاين قد ُيكسب المضاف وهو األول، ُيكسبه التأنيث، 

 يعني مثل ماذا؟ كأن نقول، مثال من عندنا:

 ."ُخلُق النميمة مذمومٌة على كل حال"

فُخلق مذكر، وهو مضاف، والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه، واألصل أنك 

 هذا هو األصل. "خلُق النميمة مذمومٌ "اإلخبار، تقول:  ُتراعي المضاف يف

بََّما"لكن ربما، يقول:  ، ربما تدل على التقليل، ربما يجوز "َأوَّ َ  َثا أ  َأْذَسَ   َورو

 ."خلُق النميمة مذمومة على كل حال"لك أن تقول: 

طيب، إكساب الثاين األول، اكساب المضاف إليه، المضاف للتأنيث، جائز 

 أو بشرط؟ بشرط.مطلًقا 

وَ الَ  َذا َ  ن ْ   مو
َِ  اْلَحْي

 يعني إذا كان معنى الكالم بوجود المضاف، وحذفه سواء.

خلُق النميمة "ولو كان المعنى العام، ولو كان المعنى المجازي، فقولك: 

 ، هو معنى النميمة مذمومة على كل حال."مذمومٌة على كل حال
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ض مذكر، واألصابع مؤنث، ، فبع"ُقطعت بعض أصابعه"ومن ذلك قولهم:  

ے ۓ )، كقوله تعالى: "ُقطع بعُض أصابعه"وكان األصل أن ُيقال: 

، بأن "قطعت بعض أصابعه"، لكن قالت العرب: [10]يو َ: (ۓ

المضاف إليه أكسب المضاف إليه التأنيث بمعنى قطعت بعض أصابعه، وقطعت 

 أصابعه يف المعنى اإلجمالي واحد.

لي هو المعنى المجازي، ومن ذلك قولهم: طيب المعنى اإلجمالي، ال

، مع أن األهل مذكر، لكن اليمامة مؤنث فاكتسب منه "اجتمعت أهل اليمامة"

 التأنيث، ومن ذلك قراءة الحسن البصري، تلتقطه بعض السيارة.

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): قيل: ومن ذلك قوله 

رحمة اهلل قريبة من ، وكان جادة الكالم، أن ُيقال: رحمة اهلل عظيمة، [56]األع اَ:

 المحسنين.

فمما قيل يف تخريج اآلية، أن المضاف الرحمة، اكتسب من المضاف إليه لفظ 

 الجاللة التذكير، فقيل: قريب.

وسبق أن نبهنا أكثر من مرة، من أن اهلل جل جالله، ال يوصف بالتذكير وال 

 بالتأنيث، إال أنه يف اللغة يعامل معاملة المذكر.

ا إخوان تكتبوا فيها األسماء والجواالت، وخاصة الذين لم طب هذه ورقة ي

 يكتبون من قبل.

ڄ ڄ ڃ ڃ )انتبهوا لآلية:   أيًضا قوله ومن  لك

 أين الشاهد؟  [47]األنبياء: (ڃ ڃ چ چچ

ويف قراءة: )وإن كان مثقال حبة  [47]األنبياء: (ڄ ڄ ڃ ڃ)
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 من خردل آتينا هبا(.

ذكر وكان مذكر، أين األصل؟ أين الجادة ما كان، مثقال، مثقال م أين ال ا د؟

يف مشكلة، كان مذكر، يعني مسند إلى مذكر، ومثقال مذكر، ما قال: كانت مثقال 

 ذرة، واضح.

ما يف مشكلة ليس مثل اجتمعت أهل اليمامة، الشاهد يف خردل؟ ال ال، ال، 

 (چ چچ) [47]األنبياء: (ڄ ڄ ڃ ڃ)الشاهد يف قوله: هبا، 

أتينا بالمثقال، أو أتينا بالحبة، هو المذكور اآلن حبة وال مثقال حبة؟ وال أتينا به؟ 

 مثقال.

 فلو جاء الكالم على األصل، لقال: أتينا به، بالمثقال، قال هبا، نعم.

طبًعا يعني خروج الكالم عن أصله، إنما يكون يف كالم الفصحاء بنكتة بالغية، 

اآلن فنبين أوجه اللغة، الجائز وغير يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاء، أما نحن 

 الجائز، وربما نشير إلى بعض هذه األوجه البالغية بما يتسم به الوقت.

 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ): ومن ذلك قوله 

هناك قراءة  [40]النساء: (چ ڇ ڇ)، هذه نريد هذه القراءة: [40]النساء:

يس عليها، الشاهد على أخرى: )وإن تُك حسنٌة( هذه ال نريدها، يعني الشاهد ل

 حسنة اسم تكن أم خرب تكن؟ أين اسم تكن؟  [40]النساء: (چ ڇ ڇ)

وإن تكن مثقال الذرة حسنًة،  [40]النساء: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ)

 نضاعفها، فقال حسنة، بالتأنيث.

 مع أن اسم كان مثقال، لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث.

 [103عم ا :]آل  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ): وقال 
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هم كانوا يف الحفرة أو كانوا يف النار، أو كانوا يف الشفا؟ يف الشفا، فكان الظاهر أن  

 يقول: فأنقذكم منه، لكن قال منها، ألن شفا حفرة، فأضافها إلى مؤنث.

ومن  لك قول  ل ال م ، و و ِيال  بن ع ب ، يتحدث عن النساء ويصَ 

 م يهن: 

 فَهتَم ااْين ذمااا ا َتاازْط رماااحض َ َساا

 

ِِ  أعالَِيهااااااا   ماااااا  ال ياااااااح النَّواِ اااااا

 مشين كما اهتزت رماٌح : »أمالت، يمشين بتمايل، يقول :يعني ،«تسفهت» 

أمالت، أمالت أعاليهن، أو أمالت أعاليها، ما الذي أمالها؟ مر  :يعني ،«تسفهت

ر، مؤنث؟ مذك مالمر؟ مرُّ الرياح، والمر مذكر أالرياح، ما الذي أمالها؟ الرياح وال 

؛ ألن «تسفهت: »ومع ذلك قال ، أمالتها مرُّ  مضافة إلى الرياح. «مر»، تسفهتها مرُّ

 : قول األغلب العجلي، وهو من المعمرين، ولهذا قال :ومن  لك

  ااااولو الليااااالك أْ ااااَ َعت يف َن ِةااااك

 

لاااااك وَنَ ةااااان بعةاااااك   ن ةااااان ذو

 .«نقضن طولي ونقضن عرضي: »ويف رواية 

طول الليالي أسرع؛ : ادة الكالم أصله أن ُيقالوكان ج ،طول الليالي أسرعت

 .«ياليللا»ـل تألهنا أضيف ؛«أسرعت: »ألن الذي أسرع الطول، هناك قال

ال يكتسب المضاف من  فحينئذٍ  ؛فإن لم يصح حذف المضاف واستقام المعنى

، «خرجت ُغالم هندٍ : »، أو مثاًل «خرجت: »المضاف إليه التأنيث، فلو قلت مثاًل 

بطل المعنى  «خرجت هندٌ » :التأنيث؛ ألنك لو قلت «هند» يأخذ من فالغالم ال

 الذي كنت أردته.

، أن هذا قليل، وأن األصل أن يكون المعتمد «وربما: »ويفهم من قوله :قلنا

 على المضاف ال على المضاف إليه.

َ   َثا أ  َأْذَسَ  : »وقوله ، قوله قد يكسب األول التأنيث الثاين: يقول ،«اَ ْلنِيث   َأوَّ
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أن ُيكسب الثاين األول التذكير، لو كان األول  :هذا ُيشعر بجواز العكس، يعني

، لجاز للثاين أن ُيكسب األول التذكير بالشرط المذكور، وهو اوالثاين مذكرً  امؤنثً 

  .لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث، ذف المضاف واستقامة المعنىجواز ح

 : قول الشاعر :ومن  لك

اَيااا و الفِ  ولو لاااه األمااا رو  َااا ِ ماااا َياااؤو

 

ِعاااااا   كنض علااااااى اْجتِناااااااِب التااااااوانِ يمو

عِ »  ولو له األم  مو اَي و الِفَ ِ ما َيؤو ، «رؤية»ـخرب ل «معينٌ » ،«معينٌ » :فقال، «نض يرو

  .رإلى مذك «الفكر»مضافة إلى  «رؤية»لكن 

 : قول الشاعر اآلخر :ومن  لك

َض بَطااوِع  ااو  سااو َْ  ننااارةو الع ااِل َم

 

 ِصااك الَهااو  يااز ا و  نااوي اوع االو عا 

 .«العقل»مضافة إلى  «إنارة»، لكن «إنارة»، مع أنه خرب عن «مكسوٌف : »فقال 

أين  [4]ال ع اء:  (ٹ ٹ ٹ ٹ): قوله  :ومن  لك

، «األعناق» ،(ٹ) ،[4]ال ع اء: (ٹ ٹ ٹ ٹ) الشاهد؟

فظلت أعناقهم خاضعة، أو خاضعات، وإنما : مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، فما قال

 ، فاكتسبت منه التعريف.«هم»ألن األعناق أضيفت إلى  ؛(ٹ): لقا

 ويف اآلية أوجه أخرى يف التخريج.

المعنى، لم يكتسب المضاف من  واستقام فإن لم يجز حذف المضاف

قام  :ليس المعنى على ،«محمد ةقامت امرأ: »المضاف إليه التذكير، كما لو قلت

 محمد.

ةاَ يَتس  من المةاَ نليه أفد ع   لإ ا انتهينا من  لك ن ول: ن  الم

ا:   أم  
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التعريف، أو التخصيص، ): المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمًرا 

 ، هذه األربعة درسناها يف الدرس الماضي.(أو التخفيف، أو إزالة الُقبح

 تكسب التعريف أو التخصيص. فاإلضافة المعنوية

 هذه أربعة. القبح.ة ُتكسب التخصيص أو إزالة واإلضافة اللفظي

وهذا الذي  التذكير أو التأنيث، :قد يكتسب المضاف من المضاف إليه وأيًضا

  درسناه يف هذا البيت.

 ؛سب من المضاف إليه أيًضا الظرفيةهذه ستة أمور، يبقى أن المضاف قد يكت

 (ی)ظرف، و (ڌ) [25]نب ا يِ:  (ٱ ٻ ٻ ٻ): كقوله تعالى

أم  (ڌ) يدل على الظرف على الزمانم الذي مضاف إليه، مع أن االس

تدل على الكلية، ال تدل على الزمان، ومع  (ڌ)أما كلمة  .(ی)؟ (ی)

اكتسبت من المضاف إليه  اعلى الزمانية الظرفية؛ ألهن (ڌ)ذلك انتصبت 

 .«ِسرُت بعض اليومِ : »الظرفية، وتقول

المصدر عن نيابة »يف باب المفعول فيه، يف  -فيما درسناه-وقد قال ابن مالك 

 : قال «أسماء الزمان والمكان

ااااا  َمصاااادر ََ  وقااااد َينوااااوبو عاااان َم

 

 وَ ا  يف ظااااااا َ الزماااااااا  يَثااااااا  

المصدرية، قد يكتسب المضاف من المضاف إليه   يا الساب ، الثامن: 

 «كل»فعل وفاعل ومفعول،  «أكرمته» «.أكرمُته كلَّ اإلكرام: »المصدرية، نحو

مضاف إليه، مع أن المفعول المطلق هو  مفعول مطلق، وهو مضاف واإلكرام

هو المفعول المطلق؛ ألنه اكتسب  «كلَّ »إن  :المصدر بعد فعله، ومع ذلك قلنا

المصدرية من المضاف إليه، وذكر ذلك ابن مالك يف باب المفعول المطلق 

 : ودرسناه، فقال
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 َوَقاااااْد َينواااااوبو َعنْاااااهو َماااااا َعَلْياااااِه َ ل  

 

اااالَّ اْلِماااادل وا اااا      الَساااالَذِماااادَّ ذو

 األم  التا  : الصدارة. 

 : ، ودرسناه فقال«باب االبتداء»يف  وقد ذكر ذلك ابن مالك 

 َذاااااااَيا نَِ ا َيْساااااااَتْوِج و التَّْصااااااادي ا

 

 َذاااااااَلْيَن َماااااااْن َعِلْمَتاااااااهو َنِصااااااايَ ا 

ُرك: »مثل  سفرك اليوم، : يسأل عن زمن السفر، تقول «صبيحة أي يوٍم سف 

 سفرك غًدا، مبتدأ وخرب.

خرب،  «متى»ـف «متى سفرك؟» :لخرب هنا ما يجب أن يتصدر، لكن لو قلتفا

 ًبا؛ ألنه اسم استفهام له الصدارةخرب مقدم وجو« متى»مبتدأ، و «سفرك»و

 األم  العاش : البناء.

مب ىب ): كقوله  ؛إلى مبني، فقد يكتسب منه البناء فإذا أضيف ُمعرب

فعل،  (ژ)النون، مع أن على قراءة الجمهور يف فتح  [94]األنعام:  (يب

 فاعل، ومع ذلك ُبني على الفتح التصاله، أو إلضافته إلى مبني. (ں)و

 «يوم»ـ، ف«رج  من  نوبه ذيوم ولد ه أمه»: قوله  :ومن  لك

 ُبني. ؛أضيف إلى ما صدره مبني ظرف معرب، لكن لما

 -إن شاء اهلل-، وسنذكره «باب اإلضافة»وقد ذكر ذلك ابن مالك يف هذا الباب 

 : ونشرحه، فقال

 َواْباااِن َأو اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

 األم  الحا ل ع  : اإلع اب. 

هذا خمسة  : »فإذا أضيف مبني إلى معرب، فقد يكتسب منه اإلعراب، كقوله

 ى ُمعرب.عندما أضيفت إل «عشر»على لغة قليلة، فأعربوا  «عشُر زيدٍ 
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 : ، يف قوله«باب العدد»وذكر ذلك ابن مالك يف  

ااااااااا و  َ ذَّ ََ َعاااااااااَد ض مو  َونِْ  أوِضاااااااااي

 

ْعاااااَ بو   ااااازض َقاااااْد يو  َيْباااااَق البِنَاااااا َوَعمو

 .«باب العدد»يف  -إن شاء اهلل-سيأتينا  

 : يف البيت الحادي عشر ثم قال ابن مالك 

َحااااْد َوَ   ِض لَِمااااا بِااااِه ا َّ َو اْ اااا   يوَةااااا

 

اااااااااااى وَ َمْعن ااااااااااا  وِ م  ْل مو  ا نَ ا َوَر ْ َأول

يف هذا البيت، تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه، وهذه المسألة الخامسة يف  

 هذا الباب، إضافة الشيء إلى نفسه.

  :وإضافة الشيء إىل نفسه تشمل ثالث صور 

 :الصورة األولى: أ   ةيَ ا  ِ نلى م ا له

، «هذا أسد ليٍث : »كأن تقول اسمان مرتادفان، ثم تضيف األول إلى الثاين،

 .«هذا محمُد أبي زيدٍ »، «هذا قمُر بدرٍ »، «هذا قمُح ُبر  »

 هذا أسٌد ليٌث، هذا محمٌد أبو زيٍد، هذا قمٌر بدٌر، وهكذا.: وأنت تريد

 :الصورة الثاني : نضال  الموصوَ نلى الصف 

 موصوف وصفة. «هذا بيٌت كبيرٌ »، «هذا رجٌل فاضٌل : »كأن تقول

: ضفت الموصوف إلى الصفة، الصفة والموصوف شيء واحد، فتقولفإذا أ

 .«وهذا رجُل فاضلٍ »، «هذا بيُت كبيرٍ »

 :الصورة الثالث : نضال  الصف  نلى الموصوَ

هذا »عكس الثانية أن ُتقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوف، ففي قولك، 

 .«ا فاضُل رجلٍ هذ»، «هذا كبيُر بيٍت : »، تقول«هذا بيٌت كبيرٌ »، «رجٌل فاضٌل 

 هذه الصور الثالث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه.
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والنحويون يذكرون أن يف هذه المسألة خالًفا بين البصريين والكوفيين، بل 

، وقد ذكرها كمال هي من مسائل الخالف المشهورة بين البصريين والكوفيين

ل الخالف اإلنصاف يف مسائ: »فيف كتابه المشهور يف مسائل الخال الدين األنباري

 .«بين البصريين والكوفيين

ن يجيزون يهذه المسألة بكل صورها، والكوفي إن البصريين يمنعون لي ولو :

كل األمثلة التي قلناها قبل بشرط اختالف اللفظين، و ،بكل صورها هذه المسألة

 كذا يصورون المسألة. .اللفظين مختلفة قليل

ما  على أنه جاء يف الفصيح يف السماعاتفقوا  نيين والكوفيثم إن البصري

نِي سعيُد ُكرزٍ : »قول العرب إضافة الشيء إلى نفسه، نحو ن  أنه مِ  ،ظاهره  «.جاء 

، أن االسم واللقب لك فيهما «باب العلم»، وذكرنا يف «ُكرز»، ولقبه «سعيد»اسمه 

جاءين »و، بيان عطف« جاءين سعيٌد ُكرزٌ »بدل،  «سعيٌد ُكرزٌ » :عنيي: خمسة أوجه

مفعول به لفعل  «جاءين سعيد ُكرًزا»أو ، خرب لمبتدأ محذوف« سعيٌد ُكرزٌ 

 .«جاءين سعيد ُكرزٍ » اإلضافة :، ولك الوجه الخامس«ُكرًزا» :محذوف، أعني

لبقلة تنبت يف جانب الوادي، جانب  «حبٌة حمقاء: »قول العرب :ومن  لك

 .«حبٌة حمقاء: »تها األقدام، فيقولئطإذا زاد عليها الماء سقطت، ثم والمسير، ف

 .«مسجُد الجامع: »، وقالوا«صالة األولى: »وقالوا

الحبة » :بالظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ ألن المعنى يف الظاهر اوهذ

 .«المسجد الجامع»، «الصالة األولى»، «الحمقاء

 .«عليه سحُق عمامةٍ »، و«يفةٍ عليه جرُد قط: »وقالت العرب

سحق »بالية، وكذلك  :مجرودة، يعني :، يعني«جرد»فة من أنواع الثياب، القطي

 عمامة مسحوقة بالية. :، يعني«عمامة
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عمامة مسحوقة، ثم  :، يعنيإضافة الصفة إلى الموصوف ن  فهذا يف ظاهره مِ  

 .«عليه جرُد قطيفة»، ثم «عليه قطيفٌة جردٌ »، و«سحق عمامة»ُقدم الصفة 

، المعنى [19]ِال :  (ڄ ڄ ڄ): قوله  :ومن  لك

 [43]لا  : (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ): يعلم األعين الخائنة، وقال :الظاهر

 .ئاًرا يف األرض، والمكر السيبكاست :والمعنى الظاهر، [43]لا  : 

ن تضيف الشيء إلى يجوز أ لالَوليو  أجازوا ذل  لك  و   لويل، قالوا:

وا ما جاء يف السماع، وتأول ،فمنعوا كل ذلك وأما البصريون .نفسه دون تأويل

 تأولوه.

إن الكالم ليس على اإلضافة، المعنى ليس على اإلضافة، : قالوا ؟كيف تأولوه

هذا المراد من كالم العرب، ليس على اإلضافة  :وإنما هناك أشياء مقدرة، يعني

 وإنما على محذوف.

إذا حبة البقلة الحمقاء، ثم حذفوا الموصوف، و :، أي«حبة حمقاء: »فإذا قالوا

 ، ال يريدون الصالة األولى، وإنما صالة الساعة األولى.«الصالة األولى» :قالوا

، ال يريدون المسجد الجامع، ولو أرادوا لقالوا، «المسجد الجامع» :وإذا قالوا

 مسجد المكان الجامع. :وإنما يريدون

 سعيد جاءينسعيد وُكرز، وإنما  :، ال يريدون«جاءين سعيد ُكرزٍ » :وقولهم

 .مى ُكرزمس

عليه عمامة مسحوقة : ، ال يريدون أن يقولوا«عليه سحُق عمامة: »وإذا قالوا

يء مسحوق، مما عليه ش :عليه سحق عمامة، أي: بالية، وإنما يريدون أن يقولوا

هذا أسلوب عربي، إذا أردت أن ُتقلل الشيء؛ ألنه هل يمكن  .يسميه الناس عمامة

 ؟«عليه عمامة بالية»، أو «يه عمامة مسحوقةعل»، أو «عليه عمامة سحق» :أن يقول
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، مما «عليه شيء مسحوق» :هم ال يريدون أن يثبتوا له عمامة أصاًل، ويقال

 :ال يريد أن يقول :، يعني«جرد قطيفة»يسمى عمامة، فعليه سحق عمامة، وكذلك 

جرد، شيء باٍل، مما  مجرودة بالية، وإنما عليه شيء :، يعني«عليه قطيفة جرد»

 قطيفة. ه الناسيسمي

 (ھ ھ)، [95]الواقع :  (ڭ ڭ): قوله  :ومن  لك

هذه على  :يون يقولون، فالكوف[44]ال صب: (ٻ ٻ)، و[109]يو َ: 

: ككقول (ھ ھ)، «الحق اليقين: »كقولك ،(ڭ ڭ)اإلضافة، 

 بالجانب الغربي.: كقولك (ٻ ٻ)، و«الدار اآلخرة»

ة، وإنما على تقدير محذوف، ال، المعنى ليس على اإلضاف والبص يو  قالوا:

 األمر اليقين، ودار المنزلة اآلخرة، وجانب المكان الغربي. حقُّ  :أي

يف نحو هذه المسألة، يتضح يف ويتضح الخالف بين البصريين والكوفيين 

، وأنت «هذا مسجد الكبير»؟ «مسجد الكبير: »هل يجوز أن يقول العربي :نحو

أن تأيت به على الصفة، تأيت به على  ن  مِ  ؟ فبداًل «هذا المسجد الكبير» :تريد

موقٌف : »الوقف النافع؟ وتقول :، تريد«هذا وقف نافع: »اإلضافة، وهل تقول

 الموقف النظيف؟ هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ :، أي«نظيف

هذا ال يجوز، فأما على مذهب البصريين  .يجوز :نيعلى ظا   ذالم الَولي

ان المتكلم يقصد إلى شيء محذوف، ُيقدر، فيريد هذا ال يجوز يف اللغة، إال إذا ك

 .«هذا مسجُد الشارع الكبيرِ »، «مسجد الكبيرِ »ـمثاًل ب

، ثم تعارف الناس على «مسجد الشارع الكبير» مثاًل هذا المسجد يكأن يسم

، هم يريدون ذلك، ال يريدون «الكبيرِ  مسجد»ذلك، فحذفوا الشارع، فصارت 

لمسجد إلى الكبير، وإنما يريدون إضافة المسجد إلى اإلضافة، ال يريدون إضافة ا



 

 
e 

g h 

f  336 
 شرح ألفية ابن مالك

 موصوف محذوف. 

على هذا المعنى،  «رالمسجُد الكبي» :يجوز، ويجوز لنا أن نقول :ي ول فينئيأ 

 .مثاًل، ثم اختصرناه «نريد وقف الخير النافع» :، لو قلنا«وقف النافع»وكذلك 

ف، فكل لمكان النظيموقف ا :، أي«موقف نظيف»، أو «صار الوقف النافع» وكذا

فهنا مكان الخالف بين البصريين والكوفيين، وليس  ما كان معلوًما جاز حذفه.

  .مجرد خالففقط 

أصاًل يف معنى  ثم إن البصريين تكلفوا يف تخريج هذا المسموع، وإنما الخالف

يف القرآن أو يف كالم  هل المعنى يف مثل هذه الشواهد، سواءٌ  :الكالم عند العرب

 ؟«المسجُد الجامع: »ككقول« مسجُد الجامعِ : »عن اإلضافة؟ فقولك العرب

مسجد المكان » ون:ريدي واذلك، وإنما كان فهم ال يريدون العرب أما

، فهذا هو تحرير الخالف بين البصريين والكوفيين «المكان» وا، ثم حذف«الجامع

 يف هذه المسألة، واهلل أعلم.

ر بعض الفوائد المتعلقة بالدرس، نعم يا إن كان هناك سؤال فيما سبق، أو نذك

 إخوان، تفضل.

 ...الطال :

 مفعوٌل ثاٍن. :على كل حال، الشح .هذا ليس يف الدرس ال يخ:

؛ لإلحضار هذا مفعول ثانٍ  ،ليس نعًتا ،، ال«أحضرت زيًدا الشح» :يعني

 أحضرت األنفس وأحضرت الشح.

  :من الفوائد يف هذا الدرس يا إخوان 

َع ْ : »لك قول ابن ما  : فيه لغتان «الشعر»، «اْلَمْعِد اْل َّ

 ، وهي أعلى.«رالشع  »بفتح العين  :األولى
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 ، وهي جائزة.«رالشع  »تسكين  :والثاني 

 .«عارشِّ ال، وعلى «شعاراأل»، وعلى «شعورال»والشعر ُيجمع على 

ِعٌر، ورجٌل شعراينٌ، إذا كان شعره كثيًرا طوياًل : ويقال  .رجٌل أشعر، ورجٌل ش 

ُعد  شعرُه جعودً  :«الجعد»و إذا  :ا، ضد ثبط شعُره ثبوطةصفة مشبهة، من ج 

 انبسط واسرتسل.

 إذا كان الشعر مسرتساًل فهو ثبط، وإذا كان غير ذلك فهو جعد.

ا مما  بق ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): قوله  :من الفوائد أية 

، نحن خرجناها قبل قليل على أهنا من اكتساب [56]األع اَ:  (ۉ

 التذكير من المضاف إليه.المضاف 

رسالة ذكر فيها أربعة عشر  ويف تخريج اآلية أقوال كثيرة، والبن هشام 

تخريج اآلية، وهناك مناظرة شهيرة يف تخريج اآلية بين الرودراوي وابن قواًل يف 

وكوهنا مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، هذا قول  مالك 

 محتمل.

يف اللغة  «قريب»أن كلمة  :القوية يف اآلية، وأقوى منه قوالولكنه ليس من األ

: فتقول تذكيًرا وتأنيًثا، ؛رب النسب، فيجب أن تطابق الموصوفإذا أردت هبا ق

 .«هنٌد قريبُة زيدٍ »، و«محمٌد قريُب زيدٍ »

والتأنيث مع  ريُقرب المسافة والمكان، فيجوز لك التذك «قريب»ـوإذا أردت ب

، «قريٌب من المسجد»أو  ،«محمٌد قريٌب من البيت: »ذكرالمؤنث، فتقول مع الم

 .«هنٌد قريٌب من البيت»، و«هنٌد قريبٌة من البيت»و

وعلى ذلك أيًضا ُيحمل قوله  ،من ذالم الع ب وال وا د على  لك ذثي ة

 :(ٺ ٺ ٺ ٺ)  :ٴۇ ۋ ۋ ) :، فهذه اآلية[63]األفزاب
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رب الظريف، فلهذا جاز لك على أن المراد هنا الق ةمحمول [56]األع اَ:  (ۅ 

 التذكير، وجاز لك التأنيث.

  هذه نكتة بالغية ؟اآليتان عن التأنيث إلى التذكير فلم  ُصرفت لإ  قلت:

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ) :هذه اآلية التذكير يفإن  :أن يقال من الوهمقلت: 

إنما جاز؛ ألن التأنيث  [17]ال ور :  (ڤ ڦ ڦ) واآلية [56]األع اَ:

تأنيثها مجازي، فلهذا جاز لك  «الساعة»تأنيثها مجازي، و ،«الرحمة»مجازي، 

 التذكير والتأنيث.

هذا وهم؛ ألن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي يف  ،ال

كالهما جائز،  «طلع الشمُس »أو  ،«طلعت الشمس: »فعله، يف فعله المتقدم، تقول

: ل يجوز لك أي مطابقة، ال تقصف، اليف الصفة، يف الو :لكن يف غير الفعل، يعني

 .«الشمُس طالع: »ل، وال تق«الشمس طالعة»

ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث، لكن ما بعده ليس  :يعني

الشمُس : »ل، وال تق«الشمُس طلعت: »لك إال المطابقة، حتى مع الفعل، تقول

 .«طلع

إن رحمة اهلل قريٌب : »ولوعلى ذلك ال يجوز أن تق ،«الشمس طالعةٌ : »تقول

  .واهلل أعلِ بعد المؤنث المجازي.« قريب»؛ ألن «من هذا

 وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد
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 الدرس الرابع والستون

﷽ 
 

الصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله والحمد هلل رب العالمين، 

  .وأصحابه أجمعين

 :أما بعد

 وبياكم، يف هذه الليلة ليلة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

من هجرة  1432من سنة  ،األول نين الخامس والعشرين من شهر ربيعثاإل

 .المصطفى 

 حي الجزيرة، يف يف ،يف جامع الراجحي ،ونحن نجلس يف بيٍت من بيوت اهلل

من دروس  لدرس الرابع والستينا -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد مدينة الرياض، 

 عليه رحمة اهلل. «شرح ألفية ابن مالك»

، يف هذه المنظومة «باب اإلضافة»على  -يا إخوان-وما زال الكالم موصواًل 

أحد عشر بيًتا، ونواصل  «باب اإلضافة»من  المباركة، وقد شرحنا منها من قبُل 

نرجو أن نشرحها يف هذا شرح بقية األبيات، ونقرأ يف أول الدرس األبيات التي 

 الدرس.
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 «: باب اإلضافة»يف  فقال  

َو َأَبااَد َوَبْعااضو ا .396  اْ ااَماِء يوَةااا

 

ْفااااَ َ اِط َلْفف ااااَوَبْعااااضو َ ا َقااااْد َياااالْ    ا مو

اا.397  َو َفْتم   ا اْمَتنَاا ْ َوَبْعااضو َمااا يوَةااا

 

 ا َفْيااااثو َوَقاااا ْ ا َظاااااِ    ع اْ اااام  او نِياااااَل  

 اَلاااْك َ اااْعَدلْ َذَوْفاااَد َلبَّاااى َوَ وَ .398 

 

 َوَشاااااااايَّ نِيااااااااالءو َيااااااااَدْل لَِلبَّااااااااكْ  

َماااْل .399  اااوا نَِضااااَل   نَِلاااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو

 ى َذاااإِ ْ نِْلاااَ ا و نِْ  َوَماااا َذاااإِْ  َمْعن ااا.400 

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 َما َذإِْ  َقاْد أْج َِيااَواْبِن َأو اْع ِْب .401 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتاااَدا.402  ْعاااَ ب َأْو مو ْعااالأ مو
 َوَقْباااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

ااااااوا نَِ ا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى.403   َوَأْلَزمو

 

ااااانَّ   َماااااِل األَْلَعااااااِل َذهو  نَ ا اْعَتَلاااااى جو

البيت الثاين ع   نلى البيت التا   ع  ، ذلها يف مسلل   يع األبياط من  

ن  ابن  :«باب اإلضال »-مني بداي  ش ح  يا الباب  -يا نأوا -ألننا قلنا ؛ وافدة

 مالك  ذ  يف  يا الباب ثماين مسائل: 

 ما يحذف لإلضافة. :األولى 

  معاين اإلضافة. :والثاني 

  ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه :والثالث. 

  لفظية، ومعنوية. :انقسام اإلضافة إلى :وال ابع 

  إضافة الشيء إلى نفسه. :والْامس 

  يع أم  مسائل ش فنا ا من قبل.

    األسماء المالزمة لإلضافة، وأحكامها. :المسلل  السا 

 : حذف المضاف وحذف المضاف إليه. والسابع 
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  الفصل بين المضاف والمضاف إليه. :الثامن 

األسماء  :أبيات أخر ستأيت كلها يف المسألة السادسة، أيو وهذه األبيات

 المالزمة لإلضافة وأحكامها.

ال تستعمل إال مضاًفا،  :فهناك أسماء يف اللغة العربية مالزمة لإلضافة، يعني

ه وما بعدها مضاٌف إليه، وهذا مما يضبط لنا شيًئا من أحكام اإلضافة، أن نعرف هذ

 أهنا مضافة وما بعدها مضاف إليه. تعلمكلما رأيتها األسماء المالزمة لإلضافة، و

 فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه األسماء المالزمة لإلضافة.

 بول اإلضافة ثالثة أنواع: فنقول: األمساء من حيث َق 

 النوع األول: ما يصلح لإلضال  وعدمها.

كثر األسماء، ير مضافة، وهذا أيجوز أن تأيت مضافة، ويجوز أن تأيت غ :يعني

وقد تأيت  ،«هذا قلُم محمدٍ : »قد تأيت هبا مضافة، فتقول «قلم»ـف ،«قلم، وطالب»كـ

 .«هذا قلمٌ : »هبا غير مضافة، فتقول

هذا طالٌب : »فتضيف، وتقول «هذا طالُب علمٍ : »، تقول«طالب»وكذلك 

 فال ُتضيف. «مجتهدٌ 

 ال سِ الثاين: ما  متن  نضالته.

 كالضمائر ؛ف بحال، ال يجوز أن يقع مضاًفاضاال يجوز أن ي :يعني .

 فالضمائر كلها ال يمكن أن تقع مضاًفا، يمكن أن تقع مضاًفا إليه.

 .ال نتكلم نحن على المضاف، الضمائر ال تقع مضاًفا أبًدا 

 .وكذلك أسماء اإلشارة ال تقع مضاًفا 

  أي»وكذلك األسماء الموصولة، سوى». 
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   أي»وكذلك أسماء االستفهام، سوى». 

 أي» وكذلك أسماء الشرط، سوى». 

 فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتها، ال يمكن أن تقع مضاًفا أبًدا.

ا.  النوع الثالث: ما  م  نضالته، ما يلزم اإلضال ، ما   يستعمل ن  مةال 

ذا القسم الثالث الذي وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه اآلن، هو محل كالمنا، ه

  .تجب إضافته

 ء اليت تلزم اإلضافة قسمان: األمسا 

كلها، فإذا انتهينا منها وضربنا ه التقسيمات؛ ألين سأذكرها اآلن وتأملوا إلى هذ

سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها؛ ألن ابن مالك ذكر  ،عليها ما تيسر من أمثلة

ها من بعض، وإنما بعثرها يف هذه األقسام، لكن ما ذكرها متتابعة، يؤخذ بعُض 

 ت.األبيا

 : األ ماء التك  لزم اإلضال  قسما : فنقول

 ال سِ األول: ما يلزم اإلضال  نلى مف  .

غير  :ما ليس بجملة، ما تلزم إضافته إلى مفرد، يعني :هنا «المفرد»ـونريد ب

 جملة.

، كما «قبل، وبعد، وعند، وكل، وبعض: »الذي تلزم إضافته إلى مفرد، مثل

  سيأيت تفصيله.

 م نضالته نلى جمل .والثاين: ما  لز

 .«حيث، وإذ، وإذا: »واأل ماء التك  لزم اإلضال  نلى جمل ،  ك ثالث  أ ماء

: ثم نعود إلى القسم األول، وهي األسماء التي تلزم اإلضافة إلى مفرد، فنقول
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 : إهنا على ضربين

 معن ى ولفف ا.
 الة ب األول: ما يلزم اإلضال  نلى مف  أ

هذه  «عند»ليس بجملة، معنًى، ولفًظا، ككلمة  :عنييلزم اإلضافة إلى مفرد، ي

ال بد أن ُيذكر يف  إلى اسم بعدها، هذا االسم بعدها ال تستعمل إال وقد أضيفت

 اللفظ، وُتقصد إضافته يف المعنى.

ال يمكن أن تستعمله إال وهو  «جئُت من عندك» ،«جلسُت عندك: »فإذا قلت

 ر يف اللفظ.مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكو

  :وهذه األمساء اليت تلزم اإلضافة إىل مفرد معنى ولفًظا، ثالثة أقسام 

يجوز أن تضاف إلى ظاهر، اسم  :ما تلزم اإلضافة إلى ظاهر أو ُمضمر، يعني

 ضمير. :أي ،ظاهر، ويجوز أن ُتضاف إلى اسم مضمر

فة إلى تلزم اإلضا «جلسُت عندك»أو  ،«جلسُت عند زيدٍ : »، تقول«عند: »مثل

، «جلسُت عند األستاذ»، «جلسُت عند زيد»كان اسًما ظاهًرا، كـ  اسم مفرد، سواءٌ 

 .«جلسُت عندهم»، «جلسُت عنده»، «جلسُت عندك» كـ ،اأو ضميرً 

ا هذه أسماء  «ا، ولدى، ولدن، وقصارى، وحمادىكال، وكلت» :ومن  لك أية 

لمفرد اسًما ظاهًرا، أم كان كان هذا ا تلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى ولفًظا، سواءٌ 

 مضمًرا.

جاء الناس : »، تقول«جاء الطالبان كالهما»أو  ،«جاء كال الطالبين: »تقول

: ، وتقول«هذا قصارى ما عند زيد: »، وتقول«جاء الناس سواهم»، و«سوى زيدٍ 

 .«هذا قصاراهم»

 غاية ما عندهم. :بمعنى واحد، أي «قصارى وحمادى»
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ما يلزم اإلضال  نلى مف  أ  :اإلضال  نلى مف   معن ى ولفف اال سِ الثاين مما يلزم  

 ظا  .

 ال يضاف إلى ضمير، إلى مضمر. :يعني

 .«، وذو، وذوا، وذوو، وذات، وذوات، وأوالتيأول»كـ 

، ثم تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير، واإلفراد «وذو يأول»هم كلمتان، 

 والجمع. والتثنية

 «هن  أوالت فضلٍ »صاحب، و :يعني ،«لو فضلٍ محمٌد أو: »تقول «أولي»

 .«وأوالت ،أولو»

 :هذا يف الجمع، تقول «أولو»صاحب فضل،  :أي ،«محمٌد ذو فضل» :«ذو»و

، «هن أوالت فضل»للجمع المؤنث، « أوالت»و ، جمع مذكر،«فضلٍ  أولوهم »

 .[6]الطالق:  (ڀ ڀ ٺ ٺ)

 .«محمٌد ذو علم» :مفرد مذكر :«ذو»

 .«ن ذوا علمالمحمدا: »هتثني

 .«المحمدون ذوو علم: »تجمعه

 . «هنٌد ذات علمٍ » :«ذات» ثم تؤنثه

 .«الهندان ذواتا علمٍ »تثني 

 .«الهندات ذواُت فضلٍ : »تجمع

 إلى مفرد. اإال إلى ظاهر، وال تضاف اال تضاف «وذو وأول»ـف

وإن جاء شيء من العلم محمٌد صاحبه،  :، يعني«العلم محمٌد ذو: »لال تق
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 عر.ضرورة الش ذلك يف

ما يلزم اإلضال  نلى  :ال سِ الثالث مما يلزم اإلضال  نلى مف   معن ى ولفف ا

 مةم ، أل: ضمي :

 ال تجوز إضافته إلى ظاهر. :ال يضاف إال إلى ضمير، يعني

 و يا على ض بين: 

: ، تقول«وحد»ما يضاف إلى كل مضمر، وهو كلمة واحدة، وهي كلمة 

، مثنى، «وحدكما، وحدكم»م، مخاطب، غائب، ، متكل«وحدي، وحدك، وحده»

 جمع، يضاف إلى كل ضمير.

 ما ال يضاف إال إلى كاف المخاطب فقط. :والة ب الثاين

 .«لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، ودواليك»ـك

 إًذا فهذا هو الضرب األول من القسم األول.

سرًدا، ثم نعود  تقسيمةهذه الأنتم معي؟ ال بد أن تكتبوا هذه األشياء، سنسرد 

 إلى شرحها.

ليس  :اإلضافة إما إلى مفرد، أي :سأعود اآلن فقط يف ذكر الرؤوس، قلنا

 بجملة، أو إلى جملة، تلزم اإلضافة إلى مفرد، أو تلزم اإلضافة إلى جملة.

 ليس جبملة، هذا قسمان:  :اآلن سنبدأ بالذي يلزم اإلضافة إىل مفرد، يعين 

 :نلى مف  أ معنى ولفف ااألول: ما يلزم اإلضال  

 ال بد أن يذكر المضاف إليه يف اللفظ، كما رأيتم يف األمثلة. :يعني

 ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى ولفًظا، وهذا قسمنا ثالثة أضرب ذكرناها.
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 ننتقل اآلن إلى ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى. 

قد ُيذكر يف اللفظ،  أن المضاف إليه :ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى، يعني

ويجوز أن ُيحذف من اللفظ، لكن معنى اإلضافة موجود على كل حال، يلزم 

 .«كل وبعض»: كلمة اإلضافة من حيث المعنى، ومن أمثلة ذلك

 .«الناس يقولون ذلك كلُّ : »تقول

، ذكرته اآلن، ويجوز أن تحذفه، تحذفه يف اللفظ «الناس»طيب، المضاف إليه 

 .«كل  يقول ذلك: »عنى، فتقولوأنت تقصده يف الم

، ذكرنا المضاف إليه يف «بعُض الناس» «أكرم  بعض الناِس بعًضا: »وتقول

 .«بعُض الناِس بعًضاأكرم  »اللفظ، 

أكرم بعض : لكنه مقصود يف المعنى، أي ،؟ ال«بعًضا»ذكرت المضاف إليه يف 

، لكنه يف تحذفه يف اللفظ الناس بعضهم، لك أن تصرح به يف اللفظ، ولك أن

 موجود وواجب، يجب أن يضاف. المعنى

سواء كانت موصواًل أم شرًطا أم  ،«أي  »وكذلك كلمة  ،«كل وبعض»: كـ قلنا

 استفهاًما.

« أيُّ الناِس يقول ذلك: »كذلك يمكن أن ُتصرح بالمضاف إليه، فتقول

 .استفهام

 .«أي  يقوُل ذلك: »ويجوز أن تحذف المضاف إليه، فتقول

 ،ال [180]األع اَ:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ): وله تعالىق :ومن  لك

ک گ گ )، نعم [110]اإل  اء:  (ک گ گ گ گ ڳڳ): بل قوله تعالى

من األسماء المالزمة لإلضافة، أين  (ڎ)هذه  .(گ گ ڳڳ



 

 
e 

g h 

f  347 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ما اجتمع مع  االمضاف إليه؟ مذكور يف اللفظ؟ طبًعا غير مذكور، لو كان مذكورً 

أي   :واهلل أعلم- والمعنى ،(ک گ گ) لكنه يف المعنى مراد. (ڎ)تنوين، 

 اسٍم تدعونه به فله األسماء الحسنى.

ا:  .«قبل، وبعد» ومن  لك أية 

جئُت »أو  ،«جئُت قبل الطالب» ،«جئُت قبل الناس»، «بلهمجئُت ق: »تقول

جئُت : »فُتصرح بالمضاف إليه، ولك أن تحذف المضاف إليه، فتقول ،«بعدهم

 .«جئُت بعًدا» ،«قباًل 

أسماء الجهات النسبية،  :ونريد بأسماء الجهات ،أ ماء المهاط :لكومن  

، «ف، ويمين، ويسار، وفوق، وتحتأمام وخل: »ليست األصلية الجغرافية، يعني

 وما يف معناها، هذه كلها أيًضا تلزم اإلضافة إلى مفرٍد معنًى.

 ،«جلسُت أمام زيدٍ : »لك أن تذكر المضاف إليه يف اللفظ، فتقول :يعني

 .«سكنُت يمين  الجبلِ »أو  ،«جلسُت »، و«صليُت خلف  اإلمامِ »و

ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلوًما، يف كل ما سبق المضاف إليه ال 

 يحذف إال إذا كان معلوًما على القاعدة العامة للحذف.

على أن المضاف  ،«انً يوسكنُت يم»، «جلسُت أماًما»و ،«جلسُت خلًفا: »فتقول

  ف.إليه معرو

مما يلزم اإلضافة، وهي األسماء التي تلزم اإلضافة ، انتهينا من القسم األول

 ليس بجملة. :إلى مفرد، يعني

وقد ذكرنا  ،ننت ل نلى ال سِ الثاين: و ك األ ماء التك  لزم اإلضال  نلى جمل 

 : ، وهي على قسمين«وإذا ،وإذ ،حيث: »أهنا ثالثة أسماء
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حيث : »جمل االسمية والفعلية، وهما اسمانما يضاف إلى ال ال سِ األول: 

 .«وإذ

جلس ا»أو  ،«اجلس حيُث شئت  : »فلك أن تضيفهما إلى جمٍل فعلية، فتقول

 .«زرتك إذ نجحت»، أو «جئُتك  إذ كان المطر نازاًل »، أو «حيث تشاء

اجلس حيث : »فتضيف إلى جمل فعلية، أو تضيف إلى جمل اسمية، فتقول

 .«إذ محمٌد مسافرٌ  جئتك»، أو «محمٌد جالٌس 

: مما يلزم اإلضافة إلى الجمل الفعلية، وهو اسم واحد، وهو :وال سِ الثاين

 .«إذا»

، وهي األسماء المالزمة «باب اإلضافة»فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة يف 

 لإلضافة.

 شرح ما قاله يف هذه المسألة متناثًرا يف لنبدأ بعد ذلك مع ابن مالك 

 : أبياته، فقال 

َو َأَباااااَداَوَبْعاااااضو ا   ْ اااااَماِء يوَةاااااا

 

 .....................................

. 

 

هناك أسماء تلزم اإلضافة، فال ُتستعمل إال مضاًفا، فما بعدها : يريد أن يقول

 مضاٌف إليه.

 هنا ُخففت همزهتا، من أجل الوزن. «األسماء»وكلمة 

 : ثم قال

ْفَ َ اِط َلْفف  َوَبْعضو َ ا َقْد َيلْ   ا مو

بعد أن عرفنا أن هناك أسماًء تلزم اإلضافة، طب تلزم اإلضافة إلى ماذا؟ : يقول

ليس  يعني:زمة لإلضافة قد يكون مفرًدا، مع هذه األسماء المال : المضاف إليهقال
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 بجملة.

 : إًذا وقد يكون جملة كما سيصرح يف األبيات القادمة، فيريد بقوله

ْفَ َ اَلْفف  ِط َوَبْعضو َ ا َقْد َيلْ   ا مو

 األسماء المالزمة لإلضافة إلى مفرد.

يف النظم بحذف الياء، مع أنه فعل مضارع غير مجزوم، فال  «يأِت : »وقوله

يف الفعل « الياء»عر، ومع ذلك فإن ف الياء، وإنما ُحذفت لضرورة الشموجب لحذ

  ءت محذوفة يف بعض الكالم الفصيح.غير المجزوم جا المعتل اآلخر

اء ذلك يف قليل مضارع معتل اآلخر، ُحذف آخره وهو ليس بمجزوم، جفعل 

] و :  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ): كقوله  ؛من الكالم الفصيح

105]. 

، مع أنه مرفوع، ليس قبله ناصب وال «يأيت»بحذف الياء من  (ڭ ڭ ڭ)

 جازم.

: وهناك شواهد ُأخر أيًضا على ذلك، ولو أن ابن مالك قال يف هذا الشطر

 لسلِم  من ذلك. «ذا قد جاء لفًظا مفرداوبعض »

  بعد  لك:  ثِ قال ابن مالك

اااا َو َفْتم   ا اْمَتنَاااا ْ َوَبْعااااضو َمااااا يوَةااااا

 

 ا َفْيااااثو َوَقاااا ْ ا َظاااااِ    نِيااااالاعو اْ اااام   

بعض األسماء التي إضافتها حتمية واجبة، بعض األسماء المالزمة : يقول 

لى اسم ظاهر، إًذا ُتضاف إلى ماذا؟ ال ُتضاف إ :لإلضافة ال يليها اسم ظاهر، يعني

ك أسماًء تالزم أن هنا :إلى ضمير؛ ألن األسماء إما ظاهرة وإما ُمضمرة، يريد بذلك

 حيث وقعت يف الكالم. اإلضافة إلى ضمير
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وهذا القسم ذكرناه قبل قليل يف التقسيمات، األسماء التي تالزم اإلضافة إلى  

وحد، ولبي، : »، مثل«والي، سعدي، لبي، وديكوحد: »ضمير، مثل ماذا؟ قال

 ، إلى أي ضمير؟ مضافة إلى ضمير« وسعدي

ه»و ،«جئُت وحدي: »فُتضاف إلى كل ضمير، تقول «وحد»أما   ،«جاء  وحد 

 غائب، والمثنى والجمع.للمتكلم، وللمخاطب ولتضاف ل «تعالوا وحدكم»و

ير الزم اإلضافة إلى ضمت وغيرها« ...لبي، ودوالي، وسعدي»والبواقي؟ 

 ، ونحو ذلك.«سعديك، دواليك لبيك،»المخاطب، 

: الشاهد [12]ِال :  (ک ک گ گ گ گ ڳڳ): قال 

ن يف ستة يف القرآ «وحد»أضيفت إلى هاء الغائب، وقد جاءت كلمة  (چ)

 ولم ترد يف القرآن مضافة إال إلى الهاء، هاء الغائب. مواضع، مضافة إلى ضمير.

جئُت »أو  ،«جاء وحده: » قولكيف نحو اآلية؟ أو يف (چ)ما إعراب 

حال، هذا درسناه يف  [45]الزم : (ڻ ۀ ۀ) ،«جاء  محمٌد وحده»، «وحدي

 جاء منفرًدا. :منفرًدا، جاء وحده، أي :نصصنا عليه يف الحال، بمعنى ،نعم .الحال

مضاف إلى  «وحده»أن من شروطه التنكير، و : درسنا يف الحالفإن قلت

أنه معرفة، فكيف يكون حااًل؟ ذكرنا يف الحال  :ذلك الضمير إضافة معنوية، معنى

 منفرًدا. :أن هذا مما شذ، والتزمته العرب بمعنى

وهو مضاف والهاء  ،حاٌل منصوبة، وعالمة نصبه الفتحة «وحد: »إًذا فنقول

 مضاف إليه، يف محل جر مبني على الضم.

 : قول الراجز :ومن  لك

ناااااَت نلِهاااااك وفاااااَدذ ناااااَت ن  ذو  اوذو

 

ِْ َياااا  اااايااااا كو شاااايئ ا لاااا ََ  انلِهااااك َقبَل
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 المخاطب. «كاف»فأضافه إلى 

ثالثمائة وأربعين سنة،  -وقد عاش كما ذكروا- وقال الربيع بن ُضبع الفزاري

، جمع فيه «الُمعمرين»باسم كتاب  لمعمرين، وألبي عبيدة كتاب مشهورفهو من ا

 : ما كرب وُعمر وضعف قالالُمعمرين من العرب، فبعد

 أْفِمااااالو الساااااالَح و  أْصاااااَبحتو  

 

 اأمِلااااااااكو رأَس البعياااااااا  نْ  َنَفاااااااا َ  

 والااااايئَ  أْأ ااااااع ن  َماااااَ ْرطو باااااه 

 

يااااَح والَمَطااا َ    اَوفاااِدل وَأْأ اااى ال ل

 ، فأضافه إلى ياء المتكلم، وإعراهبا حال.«وحدي» :فقال 

 التي تضاف إلى كل ضمير. «وحد»هذه  إًذا

المخاطب  «كاف»ما يضاف إلى  :مما يلزم اإلضال  نلى ضمي  والنوع الثاين

 .«لبيك  : »فقط، نحو

؟ استجابة بعد استجابة، أو إجابة بعد إجابة، واللغويون «لبيك»ما معنى 

 إقامة على إجابتك بعد إقامة.: والنحويون يقولون

أو -إقامة على إجابتك  :هذا يسمونه المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للبيك

استجابة لك بعد استجابة، أو  :معناها: يقولبعد إقامة، وغيرهم  -على طاعتك

 إجابة لك بعد إجابة.

استجابة بعد استجابة، أو  :المعنى: »ما يف خالف يف المعنى، إال أن قولهم

 ، هذا المعنى المستلزم.«إجابة لك بعد إجابة

، الم وباء مشددة فقط، ل بَّ «لبَّ »من  مأخوذلكن المعنى اللغوي للبيك، 

أقام، فلهذا يأخذون المعنى من معناه األصلي، لبَّ بالمكان  :بالمكان، بمعنى

 بعد إقامة. : إقامة على طاعتكأقام، فيقول :بمعنى
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فعندما نقرأ مثل هذه األمور، ال نعدها خالفات، وإنما كل ُيبين المعنى من  

الجهة التي يراها تخدم ما يريد، فاللغوي سيربطها باللغة، والشرعي سيربطها 

 هو أن اإلقامة على الطاعة تستلزم االستجابة لهذا األمر.بالمستلزم، و

ا: إسعاًدا لك بعد إسعاد،  :؟ أي«سعديك»، ما معنى «سعديك» ومن  لك أية 

ما تستعمل وحدها  :، يعني«كيدلبيك وسع»ولم ترد يف السماع إال بعد لبيك، 

 .«سعديك»

  .: تحننًا بعد تحنن، أي«حنانيك» :ومن  لك

 .تداواًل بعد تداول :، يعني«دواليك» :ومن  لك

يك» :ومن  لك  إسراًعا بعد إسراع، من الهذ، وهو سرعة القطع. :، أي«هذاذ 

، هي يف األصل ةهذه مصادر مثنا« لبيك، وسعديك، وحنانيك: »وهذه وأمثالها

التصريف الثالث للفعل، مصدر، وهذا المصدر ُثني، ثم ُأضيف إلى  :مصدر، يعني

 مطلق، ناصبه فعل من لفظه أو من معناه.الكاف، وإعرابه مفعول 

 .«لبيك: »، نأخذةهذه مصادر مثنا :ما معنى هذا الكالم؟ يقول

بالمكان، الم وباء مشددة، لبى بالمكان،  «لبى»مأخوذة من الفعل  :«لبيك»

يف الرفع، ويف النصب والجر؟  «لبان»ويف التثنية: ا، لب   هات المصدر؟ لبَّ يُلب  

أضفها إلى الكاف؟ اإلضافة ستحذف النون، ماذا تكون؟  «لبين»لبين، طيب 

 مضافة إلى كاف المخاطب. ة، فهي مصادر مثنا«لبيك»

، لكنها يف المعنى تدل على ةوليس التثنية، هي يف اللفظ مثنا التكرار، معنا ا:

 :«لبيك»على التأكيد، وال تدل على حقيقة التثنية، فليس معنى  :التكرار، يعني

 ،«لبيك»سأجيبك ثم أجيبك، سأجيبك مرتين، ال وإنما المعنى  :إجابتين، يعني

إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة، إقامة على إجابتك، فهي تدل على  :يعني
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 التكرار والتأكيد.

: تعال مرتين، وإنما  :تعال تعال، هنا ال أريد التثنية، يعني ذما لو قلت لك مثال 

يف اللفظ، لكنها يف المعنى  ةالمصادر مثنا فهذه إًذاأريد أن أؤكد، أؤكد المجيء، 

 التأكيد. :تدل على التكرار، يعني

فعواًل مطلًقا، والناصب مفاعيل مطلقة، ُتعرب م -كما قلنا يا إخوان-وإعراهبا 

 إما من لفظه أو من معناه. ؛لها فعٌل 

يف  «لبيك» :، أعرب لي«لبيك اللهم لبيك» :تلبية الحج والعمرة :ومن  لك

 .«لبيك»، أعرب «لبيك اللهم لبيك» :لبيةالت

مصدر، نوعها مصدر اسم، ما إعراب  :ليست فعاًل، مصدر، قلنا «لبيك»ال، 

يف اللفظ،  ةهذه مصادر مثنا :هذا المصدر؟ تعرف يا أخي؟ مفعول مطلق، قلنا

 ومعناها التكرار، وإعراهبا مفعول مطلق.

أقيم، أقيم على  :يعني ،«لب ا -أو يف طاعتك-أُلب يف إجابتك » :كأنك قلت

مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى، وهو  «لبيك»ـفطاعتك إقامة، 

 محل جر، مبني على الفتح.يف مضاف والكاف مضاف إليه 

 : قول طرفة بن العبد :ومن  لك

 بعَةااانا لا اااتبِق  أباااا منااايرأ ألنياااَت  

 

 أ اَو  مان بعاض ال ا    بعضو  فناَنْيَك  

 :«حنانيك»تحنن علينا، تحنن علينا حناًنا بعد حنان،  :أي ،«يكحنان» :قال 

 مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الياء.

 : وقال العجاج بن رؤبة، وهو من أشهر ُعجاز العرب

 ضااااا ب ا  ااااايا يك و عن اااااا وأصاااااا

 

 يمةااك نلااى عاصااك العاا وق النحةااا 
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 القطع بسرعة. :الهذ هو :ضرًبا يقطع قطًعا، قلنا :يعني ،«ض ب ا َ يا يك» 

 : قول سحيم، سحيم عبد من؟ عبد بني الحسحاس، قال :ومن  لك

 ن ا شاااااق بااااا   شاااااق باااااالب   مثلاااااه

 

  والياااك فتاااى لاااي  للبواااْ ِ   بِااا و  

ُبردة ثم  ايزعمون أن المحبين إذا أرادا أن يستوثقا من الحب، يشق أحدهم 

 ا.ماستوثق من حبهما لبعضه :يشق اآلخر ُبردة، يعني

 مفعول مطلق. :«دواليك»يتداوالن الشق،  :، يعني«يكدوال: »فقال

ُتالزم اإلضافة إلى ضمير، إلى ضمير كاف الخطاب،  ةإًذا فهذه المصادر المثنا

 «ىلب»هل تضاف إلى غيره؟ ال تضاف إلى غيره إال ما جاء شذوًذا، فقد شذ  إضافة 

 وحدها إلى غير كاف المخاطب. «ىلب»إلى غير، 

سماع استعماالن، إضافتها إلى هاء الغائب، فبدل أن والوارد من ذلك يف ال

 .«لبيه: »، يقولون«لبيك» :ُيقال

ور يف ، هذا المشه«لبيك: »تخاطبه فتقول له :و ِ ي يدو  المْا  ، يعنك

 :، يعني«لبيه يا زيد»، «لبيه: »أهنم يقولون للمخاطب السماع، وجاء يف السماع

 بعد إجابة. إجابة لك

 : زقول الراج :ومن  لك

ااااااااااك لااااااااااو َ َعااااااااااْو نك و وين  نن 

 

 زوراء  اط متاااااااااااااا ع بيااااااااااااااو  

 ل لت لبيه لمن يدعوين 

ن يدعوه، فهو لبيك، ولكنهم يقولون  «لبيه: »قول الناس اليوم :ومن  لك لم 

أن تخاطب المخاطب  :، وهذا يسمى يف البالغة التفاًتا، االلتفات«لبيه» :له

لفتة  . هذهب، أو نحو ذلكغائب بأسلوب المخاطبأسلوب الغائب، أو تخاطب ال
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 هذا يسمى التفاًتا. ،بالغية

: إضافتها إلى االسم الظاهر، يقول :«ىلب»الذي شذت فيه  االستعمال الثاين

 : كقول الشاعر فالٍن. ىلب

 َ َعاااااااْوطو لماااااااا نااااااااَبنك ِمْساااااااَورا

 

 َلَلبَّااااااااى َلَلبَّااااااااى َيااااااااَدْل ِمْسااااااااَورِ  

 «لبيك»يا مِسور، لكن بدل  دعوته فلبى دعويت، فلبيك يا مِسور، لبيك: يقول 

استجابة لِمسور بعد  :، يعني«مِسور ىلب: »وضع مكان الكاف االسم الظاهر، فقال

 .«لبيك»مثل  «فلبي يدي مسوري» استجابة.

 فهذا من الشاذ. ،«لَِلبَّكْ  َيَدلْ  نِيالءو  َوَشيَّ : »وهذا هو قول ابن مالك

 ارفع صوتك، ما أسمعك. ،نعم

 ...الطال :

َْ الِ صحيح، ذل ال يخ: نع وإن ُحكم عليه بالشذوذ  ،لطَّ وار  يف السماع لال يو

، والِقلة، هذا حكم على الكلمات باعتبار موافقتها للقياس، وعدم موافقتها للقياس

كما دلنا عليه االستعماالت الكثيرة لهذه  ة،فالقياس يف هذه المصادر المثنا

 المصادر، أهنا تلزم كاف الخطاب.

تعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائب، أو االسم الظاهر، ثم جاء يف االس

شذت عن  :فهذه اإلضافة صحيحة؛ ألهنا وردت يف السماع، لكنها شاذة، يعني

 القياس.

:  :يعنك لصيح ، ،نعِ  ذما لو قلت مثال 

لكن جاء ، «استبان» :، استفعل من البيان«استقام» :استفعل، استفعل من القيام

، ثم جاء «استخار»، «استقام»، «استبان»مثل  «استحاذ» :س، والقيا«استحوذ»
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هذا شذ عن القياس، شذ عن قياس  «استحوذ»ـ، فشاستحاذ»والقياس  «استحوذ» 

الباب، لكن هو يف نفسه، فصيح أم ليس بفصيح؟ هو يف نفسه فصيح، لكن الذي 

 ؟هل يقاس عليه أو ال يقاس عليه :يقع فيه الخالف عند العلماء

قياًسا  ؛«استقوم» :على الطريقة، تقول «استقام زيدٌ »يف  قول مثاًل هل ت :يعني

ال، القياس على المسموع له شروط، واختالف بين العلماء  ؟«استحوذ»على 

ما أحد يخالف والبصريين والكوفيين، يقاس أو ال يقاس، أما نفس المسموع هذا 

تلزم اإلضافة  ةاياس بابه، وهي أن المصادر المثنشذ عن ق يف أنه فصيح، واضح.

 .إلى كاف الخطاب، شذ عن القياس

 ثِ قال ابن مالك بعد  لك: 

َمااااااْل  ااااااوا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو

 نِْلاااااَ ا و نِْ  َوَماااااا َذاااااإِْ  َمْعنَاااااى  َذاااااإِ ْ  

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا َواْباااِن َأو 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتااااااَدا  ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

ااااااااااوا نَِ ا نَِضاااااااااااَل   نَِلااااااااااى   َوَأْلَزمو

 

ااااانَّ   َماااااِل األَْلَعااااااِل َذهو  نَ ا اْعَتَلاااااى جو

ذكر األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجمل، وذكرنا  الخمسة يف هذه األبيات 

: يف التقسيم األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجمل، وهي إجمااًل ثالثة أسماء

 .«وإذاحيث، وإذ، »

ليست حروًفا، وقد  أسماء« حيث وإذ وإذا»من شرحنا هذا نعرف ونتأكد أن 

 والظروف أسماء. ،بي ن ذلك من قبل؛ ألهنا ظروف

  يع األ ماء المالزم  لإلضال  نلى الممل على قسمين: 

، وهذا قول «حيث وإذ»االسمية والفعلية، وهما : منها ما يضاف إلى الجملتين
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َمْل َفْيثو َونِ ْ : »ابن مالك وا نَِضاَل   نَِلى اْلمو ولم يقيد الجمل، هل هي فعلية  ،«َوَأْلَزمو

 والفعلية. االسمية ؛أو اسمية، فأطلق إًذا جميع الجمل

 .شزرُتك إذ نجحت  » ،«اجلس حيُث تشاء»، «اجلس حيُث شئت  : »تقول

 : ُنعرب

 :محمد أعرب« اجلس حيُث شئت  »

ظرف زمان مفعول فيه، ظرف  «حيث»أنت مسترت،  :فعل أمر، فاعله :«اجلس»

منصوب أو يف محل  ظرف مكان :«اجلس حيث شئت»زمان أم ظرف مكان؟ 

 «حيث»يف محل نصب، المبني دائًما يف محل، نصب؟ مبني على الضم، مبني 

ظرف مكان مبني على الضم يف محل نصب، وهو مضاف، أين المضاف إليه؟ 

 ، أعرب هذه الجملة بالتفصيل.«شئت  »جملة 

التصاله بتاء المتكلم، ال  ؛فعل ماٍض مبني على السكون :«شاء» :«شئت  »

 محل رفع، والجملة فاعل مبني على الضم يف :«التاء»محل له من اإلعراب، و

 باإلضافة. والفاعل مضاف إليه يف محل جر  الفعلية من الفعل 

 .«تشاء» ولكنه فعل مضارع ،«لس حيُث تشاءاج»وكذلك 

ُتك  » ،«ُزرُتك إذ نجحت  »أو  ُزرُتك إذ »فعل وفاعل ومفعول به،  :«ُزر 

ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان مبني على السكون يف محل نصب  ،«نجحت

 فعل وفاعل. «نجحت  »ضاف، والمضاف إليه الجملة الفعلية وهو م

 : إلى جمل فعلية، طيب نضيف إلى جمل اسمية، تقول «وإذ، حيث»هنا أضفنا 

 ُنعرب. «ُزرُتك إذ أخوك مسافرٌ »، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »

فعل أمر، والفاعل مسترت أنت،  :«اجلس»، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »
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مبتدأ وخرب مرفوعان،  «محمٌد جالٌس »مضاف، وظرف مكان وهو  :«حيث» 

 والجملة االسمية مضاف إليه يف محل جر.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ): قوله تعالى :و ك ذثي ة- من ال وا د على  لك

 المضاف إليه جملة اسمية. [26]األنفال: 

 جملة فعلية. [86]األع اَ:  (ھ ھ ھ ے)

 جملة فعلية. [127]الب  ة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): ىقال تعالو

، [40]التوب :  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ۓ ۓ ): والثانية أضيف إلى الجملة الفعلية. ،(ھ ھ): األولى (ڱ)

 جملة فعلية. إلى (ڱ ڱ): والثالثة إلى جملة اسمية. (ڭ ڭ

 ،[26]النحل:  (ی ی جئ حئ): قوله تعالى :«فيث» ومن ال وا د على

ة مضاف إليه، وهذه الجملة وردت فعلي (ڻ ڻ) :مضاف، وجملة (ۋ)

 يف أربعة مواضع من القرآن.

 .[199]الب  ة:  (ک ک گ گ گ گ): وقال تعالى

 .[89]النساء:  (گ گ ڳڳ): وقال

 .[124]األنعام:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ): وقال

يف القرآن الكريم يف واحد وثالثين موضًعا، فيها جميًعا  «حيث»وقد وردت 

 رد يف القرآن مضافة إلى جملة اسمية.مضافة إلى جملة فعلية، ولم ت
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إما فعلية فعل وفاعل، أو اسمية  ؛يضافان إلى جملة« حيث وإذ»عرفنا اآلن أن 

ماذا ُيتصور يف هذا االسم من  ،وبعدها اسم «حيث»مبتدأ وخرب، فإذا رأيت 

 «حيث»اإلعراب؟ إما جملة فعلية فعل وفاعل، أو جملة اسمية مبتدأ وخرب، طيب 

 صارت جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. :يعنيبعدها اسم، 

 ؟ مبتدأ مرفوع.«حيث»إًذا ما إعراب هذا االسم الذي بعد 

، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »دائًما يرتفع االسم الذي بعدها،  «حيث»ـف

اجلس حيث محمٌد  :حذفت الخرب، خرب كون عام، يعني «اجلس حيث محمدٌ »

ُأضيفت إلى مفرد أم  «حيث محمد» :موجوٌد، أو اجلس حيث محمٍد؟ لو قلنا

إًذا ال بد أن  ،مالزمة لإلضافة إلى جملة «حيث»إن  :جملة؟ إلى مفرد، ونحن نقول

 وتقدر الخرب، وتجعل المضاف إلى جملة اسمية. «محمدٌ » :تقول

 نلى المف   يف قليل من ال ع ، ذ ول ال اع : « فيث»وجاءط نضال  

بااا بعااد ضااْ بهِ  وَنْطَعاانوهِ  حااَت الحو

 

  ِِ  بباايض المواِضااك فيااثو لااك  العمااائِ

 »: ال ا د يف قوله 
ِّ
إلى مفرد، ولو  «حيث»هذه الرواية، إًذا فأضاف  «حيُث لي

 العمائمُ : »جاء ذلك على القياس لكان يقول
ُّ
حيث لي العمائم  :، يعني«حيُث لي

 موجود.

، هذه الجملة فصيحة أم ليست فصيحة؟ «حيث لي العمائم: »اآلن نقول

اجلس حيث : »ل يف ذلك، لكن هل يقاس عليها؟ تقولاشكإما يف  فصيحة،

 فالجمهور ال يقيسون على الشاذ. ؟ هذا القياس على الشاذ.«محمدٍ 

فهذا هو النوع األول من األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجملة، ما يلزم 

 .«حيث وإذ: »الفعلية واالسمية، وهما ؛اإلضافة إلى الجمل

ما   يةاَ ن  نلى الممل الفعلي ،  :يلزم اإلضال  نلى المملال سِ الثاين مما 
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 : وهذا قول ابن مالك، «ن ا»و و  

ااااااااااوا نَِ ا نَِضاااااااااااَل   نَِلااااااااااى  َوَأْلَزمو

 

َماااااااااااِل األَْلَعاااااااااااالِ    ............جو

أهنا ال تضاف إلى جمل األسماء،  :فنراه قي د الجمل يف البيت باألفعال، أي 

نَّ : »ومث ل على ذلك بقوله ُهن إذا »فعل أمر من هان يهون،  :«ُهن» ،«نَ ا اْعَتَلى َذهو

 .«اعتلى

آتيك إذا »أو  ،«سأسافر إذا طلعت الشمس» ،«أزوُرك  إذا نجحت: »وتقول

 هنا أضيفت إلى جملة فعلية. «إذا»ـ، ف«الشمستطلع 

أسافر إذا طلعت : »، تفضل أعرب«أسافر إذا طلعت الشمس» :نعرب

 .«الشمس

ظرف زمان يتضمن  :«إذا»أنا،  :ارع، والفاعل مسترت تقديرهمض : فعل«أسافر»

الشرط، ظرف زمان يف محل نصب مبني على السكون، وهو مضاف، والمضاف 

فعل وفاعل جملة فعلية، وإعراهبا مضاف  :«طلعت الشمُس »إليه؟ الجملة الفعلية 

 إليه يف محل جر، وكذلك تطلع الشمس.

ڭ ڭ ڭ ۇ ): وله تعالىق :: من الشواهد على ذلكأي- ومن  لك

 إلى جملة فعلية. «إذا»فأضاف  [83]اإل  اء:  (ۇ

إلى جملة  (حب)فأضاف  [58]م يِ:  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): وقال

 .[1]الطالق:  (ٻ ٻ ٻ): فعلية، وقال تعالى

ارك: »وأما نحو قولك  ؟«سأزورك إذا محمٌد ز 

ارك» نى أم ال؟ ن مستقيمة من حيث المعهذه الجملة اآل «سأزورك إذا محمٌد ز 

اركك إذا مسأزور»  هذه مستقيمة معنًى ولفًظا، ال شك يف ذلك. «حمٌد ز 
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ارك»؟ «إذا»لكن انتبهوا ما الذي وقع بعد  وقع بعدها  «سأزورك إذا محمٌد ز 

 :مضافة إلى جملة اسمية، إذا قلت «إذا»اسم، هذا االسم هل هو مبتدأ؟ فتكون 

إلى جملة  «إذا» مضاف إليه، فأضفت ما بعده خرب، والمبتدأ والخرب :مبتدأ، يعني

 ال تضاف إال إلى جملة فعلية. «إذا: »اسمية، ونحن نقول

سأزورك  :لفعل محذوف، من جنس المذكور، أيفاعٌل  «محمدٌ »إن : أم نقول

ارك محمدٌ  هنا  «محمدٌ »يجيبون هذا الوجه، يجيبون أن تجعل  ،نعم .إذا محمٌد ز 

 مضافة إلى جملة فعلية. «إذا»لكي تكون  فاعاًل لفعٍل محذوف من جنس مذكور،

فاعاًل،  «محمدٌ »فهذا األسلوب ال يختلفون يف صحته، وإنما يجيبون أن يكون 

 ال مبتدأ للعلة المذكورة.

ٱ ٻ ٻ )، [1]ا ن  اق:  (ڀ ڀ ٺ): قوله  :ومن  لك

 .[2، 1]التَوي :  (ٻ پ پ ٻ

ظرف متضمن للشرط، وهو  (حب) ،[1]ا ن  اق: (ڀ ڀ ٺ)

مبتدأ  :(ڀ ٺ) :ف، أين المضاف إليه؟ ال شك الذي بعده، وهي جملةمضا

إذا انشقت  :فاعل لفعل محذوف من جنس المذكور، أي (ڤ)وخرب، أم أن 

 مضافة إلى جملة فعلية. (حب)السماء، يجيبون الوجه اآلخر لكي تكون 

أهنا مالزمة لإلضافة إلى الجمل  «إذا»هذا هو قول جمهور البصريين، يف 

إلى الجمل  «إذا»ة، وخالف يف ذلك األخفش والكوفيون، فأجازوا إضافة الفعلي

 «إذا»إن : يقولون :يعني ن يف إضافتها إلى الجمل الفعلية.االسمية، وال يخالفو

وتضاف إلى جمل  ،، تضاف إلى جمل فعلية، كاألمثلة الكثيرة«حيث وإذ»ـك

 اسمية.
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: ، وتقول«مسافر خوك  جئُتك  إذ أ» ،«اجلس حيُث محمٌد جالس: »كما تقول 

آتيك إذا الشمس »فأضفتها إلى جملة فعلية، أو  ،«آتيك إذا طلعت الشمس»

 ، فتضيفها إلى جملة اسمية.«تطلع

 «إذا»إن  أما جمهور البص يين لإنهِ   ي  ةو   لك، وي ولو  يف  عليله:

ظرف يتضمن الشرط، وهذا ال شك فيه،  «إذا: »، يقولون«حيث وإذ»تختلف عن 

إذا طلعت الشمس آتيك، إذا طلعت  :يعني ،«آتيك إذا طلعت الشمس: »قلت فإذا

 هذا الشرط. .الشمس آتيك

فالشرط عقاًل يرتبط  ،فال شك أنه ظرف يتضمن الشرط؛ وألنه يتضمن الشرط

أم أدوات  «إن»لو أخذنا مثاًل  :يعني ال يتصور عقاًل أن يرتبط باالسم.بالفعل، و

، رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على «د ينجحإن يجتهد محم: »الشرط، تقول

 محمد، أم على اجتهاده؟ على اجتهاده على الفعل.

إذا حدث الفعل األول يحدث الفعل الثاين، لكن هل يتصور أن تربط الشرط 

، هل يمكن عقاًل أن تربط الشرط «إذا الباب أدخل»، «إذا محمد ينجح»باسم؟ 

 باسم؟ ما يمكن.

ليس مرتبًطا باالسم الذي بعده، فليس  «إذا»الشرط هنا يف إن : فلهذا قالوا

 بل هو مرتبط بفعل مقدر، من جنس المذكور، وهذا االسم فاعل له. ،مبتدأً 

زيارتك بمحمد أم بإتيانه؟  ت، أنت ربط«آتيك إذا محمد زارك: »فإذا قلت

 بإتيانه، إًذا آتيك إذا يأتيك محمد.

كم الموجود المذكور، فهذا هو أنه يف ح -ال شك-والمحذوف والُمقدر 

 مناط الخالف بين البصريين والكوفيين.

التعليالت، ويميلون  هفإهنم ال ينظرون إلى مثل هذ أما الكوفيون واألخفش
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إلى األخذ بالظاهر، وإن كان يخالف مثل هذه األقيسة النحوية أو اللغوية أو 

 علية.إلى الجملة االسمية والف «إذا»العقلية، فُيجوزون إضافة 

 فهذا ما يتعلق باألسماء المالزمة للجمل بنوعيها.

 سؤال؟ تفضل. هل هناك

 ...الطال :

هو قول البصريين، مع أن هذا الخالف ال  -واهلل أعلم-الذي يبدو لي  :ال يخ

من حيث اللفظ ال خالف يف صحة األسلوب، وإنما الخالف  :ثمرة لفظية له، يعني

جيه، فقول البصريين هو المتسق مع األقيسة لتويف ا ،يف التخريج، يف اإلعراب

 والعقلية. النحوية

الكالم، قبل  سنفصل فيه -إن شاء اهلل- إليه ، إذا وصلناإليه هذا ما وصلنا ،نعم

إن -أما التفاصيل ستأيت  .ناها سردناها سرًدا بأمثلة سريعةقليل كل األقسام التي قل

 عندما يأيت ذكر المسألة يف األبيات. -شاء اهلل

  ؤال آأ ؟ال يخ:  ل  نا  

 ي  يف أثناء  يع األبياط الْمس  التك  ذ  ليها ابن مالك األ ماء التك  لزم 

 ها  ذ  مسللتين: ئاإلضال  نلى الممل، يف أثنا

تلزم اإلضافة إلى  «إذ»قد ُيحذف المضاف إليه بعدها،  «إذ»أن  :المسلل  األولى

 جملة، عرفنا ذلك وشرحناه.

يجوز  إال أن المضاف إليه ،تالزم اإلضافة «إذ»أن  :وهي سألةذكر ابن مالك م

 : موجود، وهذا قوله ُيحذف يف اللفظ، ولكنه يف المعنىأن 

َمااااااْل  ااااااوا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو

 



 

 
e 

g h 

f  364 
 شرح ألفية ابن مالك

ا، فلك أن يجوز أن ُيحذف المضاف إليه بعدها، إذا كان معلومً  «إذ»إن : يقول 

جاءين  جاءين زيٌد فحينئذٍ : »أو تقول ،«فرحُت  جاءين زيٌد فحينئذٍ : »تقول مثاًل 

 جاءين، فحينئذٍ » :إلى جملة فعلية «إذ»، أضفت «ينءجاءين إذ جا حينئذٍ » «.فرحُت 

، ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية، فإذا حذفت «جاءين فرحت

، وهذا «فحينئٍذ فرحُت : »فتقول .«إذ»تنون  «إذ» الجملة الفعلية المضاف إليه بعد

ْ  يوْحَتَمْل نِْلَ ا و نِ ْ : »قوله نَوَّ  « َونِْ  يو

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )«: سورة الروم»قوله تعالى يف  :ومن  لك

ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ  ۉ ۉې ې ې ې ى

ويوم إذ ُغلبت الروم يفرح : واهلل أعلم-المعنى  [5، 4]ال وم:  (ۇئ ۆئ 

 المؤمنون.

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)ل تعالى: وقا

 .[4 -1]الزلزل :  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ

ُزلزلت، ُتحدث أخبارها، فحذف المضاف إليه،  يومئذٍ : واهلل أعلم-المعنى 

 .«إذٍ »ونون 

نوين تهذا هذا التنوين الذي جئنا به، ما نوعه من أنواع التنوين؟  :فإن قلت

ين يف عالمات االسم المميزة، هذا يف التنو «األلفية»العوض، وقد شرحناه يف أول 

 ي به عوًضا عن المضاف إليه المحذوف.تِ تنوين أُ 

 ،ُنعرب (ڦ)؟ [4]ال وم:  (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون) :فإذا أردنا أن ُنعرب

لكن ما إعرابه؟  ،ظرف «إذ»ظرف زمان منصوب، وهو مضاف، و :«يوم  » تفضل.

يوم وقت غلبت  :ُغلبت الروم، يعني ؟ يومئذٍ اسم زمان، لكن ما إعرابه :ظرف يعني

 الروم.
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ظرف زمان منصوب،  :«يوم  » :(ڦ)؟ مضاف إليه، «إذ»ما إعراب 

مضاف إليه، يف محل جر، مبني على  «إذ»وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، و

الساكن : لكسر المجلوب للتخلص من الساكنينالسكون المقدر، منع من ظهوره ا

، والسكون الثاين التنوين المجزوم عوًضا عن المضاف «إذ»يف األول سكون الذال 

تنوين عوض عن ب -كما قلنا-والتنوين فُتخلص من الساكنين بالكسر  إليه.

 المضاف إليه المحذوف.

وهناك مسألة أخرى أيًضا تكلم ابن مالك عليها يف أثناء هذه األبيات، ولكنها 

إهنائها يف هذا الدرس، فلهذا أؤجلها فيها طول، وأخشى إن بدأنا هبا ال نتمكن من 

 إلى الدرس القادم.

أو مما  ،الدرس يفأو نذكر بعض الفوائد التي نأخذها  ،فإن كان هناك أسئلة

 ألقيناه يف هذا الدرس؟ هناك سؤال يا إخوان؟ 

 الفوائد:  من

الضمائر وأسماء  :تي تمتنع إضافتها، ال تقع مضاًفاعرفنا أن من األسماء ال

من الموصوالت، وأسماء االستفهام، وأسماء الشرط، هذا  «أي  »وغير  اإلشارة،

 عرفناه.

، فلم ا أهنا يجوز أن تضافامتنعت إضافتها؟ األسماء األصل فيه م  لِ  :لإ  قلت

 امتنعت إضافة هذه األسماء؟ 

ألهنا أشبهت الحرف، وهذا الشبه بي ناه يف أول باب المعرب  لالمواب:

 اع الشبه بين األسماء والحروف.والمبني، عندما بينا أنو

فشبه هذه األسماء الضمائر واإلشارة، والموصول، وأسماء االستفهام، 

-ها، فعندما أشبهت الحرف ءشبهها بالحرف هو الذي سبب بناوأسماء الشرط، 
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من اكتسبت شيًئا  -ال تضاف؛ ألن اإلضافة من خصائص األسماء والحروف 

 روف، واكتسبت امتناع اإلضافة كالحروف.كالح أحكام الحروف، فاكتسبت البناء

أخواهتا من الموصوالت، وأسماء االستفهام،  «أي»فلم  خالفت  لإ  قلت:

أسماء دون بقية أخواهتا من الموصوالت و أسماء الشرط، فقبلت اإلضافةو

لعرب، وإال فإن األصل كالم طبًعا نحن نعلل لكالم ااالستفهام، وأسماء الشرط؟ 

 .كذا قالوا .العرب

خالفت هبا الباب،  «أي»ألن العرب خالفت هبذه الكلمة  المواب عن  لك:

أي رجل »، إضافة، أو «ُتكرم أي رجلٍ » :فأضافته واستعملته مضاًفا، بأن تقول

 ، شرط، خالفت به الباب فأضافته، فاستعملته مضاًفا.«تكرم أكرم

خصائص قوي فيه جانب االسمية؛ ألن اإلضافة من  ؛فلما استعملته مضاًفا

قوي فيه جانب االسمية، فعاد إلى  ؛«أي»األسماء، فلما دخلت اإلضافة على 

 ا، وقبل واستعمل مضاًفا.ا، ال مبني  أحكام االسم فقبل اإلعراب، صار معربً 

ا مِ   :بمعنى «لبيه»إن  الفوائد التك أش نا نليها يف  يا الدرس قولنا: نَ أية 

للمخاطب، االلتفات من سبل  «بيهل» :، من باب االلتفات، ألنك تقول«لبيك»

  .لكالم الفصيح، ويف القرآن العظيمالفصاحة، ومن أبواب البالغة، وهو وارد يف ا

 .[22]يون :  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): قوله  :ومن  لك

ما  [22]يون : (ڃ ڃ): ثم قال [22]يون : (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

لخطاب إلى ، لكنه التفت من ا«وجرين بكم» :ظاهر الكالم وجرين بكم، :قال

 الغيبة، وهذه بالغة.

، «الفاتحة»يف  [5]الفا ح :  (ٿ ٿ ٿ ٿ): قوله تعالى :ومن  لك
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 ؟!نقرأ الفاتحةكم مرة  :تحتاج إلى تأمل، يعني :ها دائًما، فيها التفات، يعنيؤنقر

 پ پ پ پ ڀ)يقول:  اهلل  !هل تأملنا هذا االلتفات فيها؟
ولو  ،[5-2]الفا ح :  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

عالمين، إياه نعبد وإياه الحمد هلل رب ال: جرى الكالم على جادته، لكان يقول

إما أن يجلب  :يا رب العالمين، إياك نعبد، يعني : الحمد لكأو يقول نستعين.

پ پ پ ) :، لكنه جرى يف أول اآلية بالغيبةالخطاب، أو يجلب الغيبة

ٿ ٿ ٿ ) :ثم التفت ،(ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ڀ

لهذا هذه السورة لما نزلت كانت ُتلفت النظر، أن يتكلم  [5ح :]الفا  (ٿ

 .هكذا بغيبة، ثم فجأة يتكلم بخطاب، فينتبه العرب حينئذٍ 

ت ما ننتبه فيها التفا ع السورة ونحفظها، حتى صرناأما اآلن منذ الصغر نسم

جدنا والتأمل، عند قراءة القرآن، ولو تأملنا فيه لو من غيبة، وهذا من أهمية التدبر

فهو كالم رب العالمين، وكالمه بالنسبة إلى كالم العرب  ،فيه عجائب ال تنقضي

 .كذاته إلى نسبة ذوات الناس 

وعلى آله وأصحابه  ،وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد ، يا واهلل أعلِ

 أجمعين.
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 الدرس اخلامس والستون

﷽ 
 

نبينا محمد، وعلى آله الصالة والسالم على الحمد هلل رب العالمين، و

  .وأصحابه أجمعين

  :أما بعد

 وبياكم، يف هذه الليلة ليلة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

، ونحن يف جامع 1432من سنة  ،الليلة الثانية من شهر ربيع اآلخر ،ثنيناإل

س الدر -بحمد اهلل وتوفيقه-يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد  ي،الراجح

 . «شرح ألفية ابن مالك»الخامس والستين من دروس 

 :أونبه نلى ما نبهت عليه من قبلونحن يف مفتتح  يا ال ه ، شه  ربي  اآلأ ، 

 من أن هذا الشهر اسمه ربيٌع اآلخر، فال يجوز أن ُنغير هذا االسم؛ ألنه علم عليه.

 ادً فال ترضى أن ُتسمى محموًدا، مع أن محم ،فإن كان اسمك محمًدا

اسمك العلم، فال ترضى أن ُيغير إلى اسم آخر،  امن الحمد، لكن محمدً  اومحمودً 

 وإن كان قريًبا منه أو مشاهًبا له يف المعنى.

ربيع الثاين، وإنما اسمه ربيٌع اآلخر،  :لَيلك   يوغي  ا ِ  يا ال ه  لي ال

عرفة، فينبغي أن ؛ ألنه مربيع ثانٍ  :إًذا معرفة، فال يصح أن نقول ،إنه علم :وقلنا

 ربيٌع اآلخر، فهذا تنبيه يف البداية. :ُيوصف بمعرفة، فُيقال
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، نقرأ «باب اإلضافة»على  -يا إخوان-فما زال الكالم موصواًل  أما الدرس

األبيات التي نريد أن نشرحها يف البداية، وهي أبيات متبقية من الدرس الماضي، 

 نبدأ باألبيات الجديدة. -إن شاء اهلل تعالى-نبدأ بقراءهتا وشرحها، فإذا انتهينا منها 

  : قال ابن مالك

 ى َذاااااااااإِ ْ َوَماااااااااا َذاااااااااإِْ  َمْعن ااااااااا

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 َواْباااِن َأو اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتاااااا  ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َداَوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

 يع المسلل   األ  يف المسلل  السا   ، التك  ذ  ا ابن مالك يف  يا الباب،  

 و ك األ ماء المالزم  لإلضال .

أسماء ُتالزم اإلضافة إلى جمل،  :إن من األسماء المالزمة لإلضافة :فقلنا

يضافان إلى الجمل  «ن  وفيث»فنا أن ، وعر«ن ا ون  وفيث»: وهي ثالثة أسماء

 عند البصريين ال ُتضاف إال إلى الجملة «إذا»االسمية والفعلية، وعرفنا أن  ؛عموًما

 وقررناه. الفعلية، فهذا قد درسناه من قبل

 لبعد أ  انتهى ابن مالك من    ي   يع المسلل ، قال: 

 ى َذاااااااااإِ ْ َوَماااااااااا َذاااااااااإِْ  َمْعن ااااااااا

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي  ا َنْحاااوو َأِضااا  ِفااايَن َجاااا نو

ن  »فإهنا تأخذ أحكام  ،«ن  ون ا»أسماُء الزمان التي هي يف المعنى كـ  :يقول 

ظرفان، ظرفا زمان،  «ن  ون ا»يف اإلضافة إلى الجمل، وقد عرفنا من قبل أن  «ون ا

 يدالن على الزمان.

ر وَك نْ  أبووَ  مسال ض »: فإذا قلت مثاًل  ، زرتك ُزرتك يف ذلك الوقت :يعني ،«زو

 وقت كان أبوك مسافًرا، إًذا فهو ظرف بي ن زمان الزيارة.

َ  نَ ا َ اَلَ  َأبوو »: أو تقول ورو سأزورك يف هذا الزمان، سأزورك  :يعني ،«َ لزو
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 وقت سفِر أبيك. 

ظرفا زمان،  :نقول دائًما يف إعراهبما ظرفا زمان، فلهذا عند إعراهبما« إذ وإذا»ـف

ظرفا زمان : كون، فلهذا ُيعربان إعراب المبني، فنقولإال أهنما مبنيان على الس

 مبنيان على السكون، يف محل نصب.

ال ُيستعمالن يف  :عرفنا أهنما مالزمان لإلضافة إلى الجمل، يعني «ن ا ون »فـ 

 الجمل إال مضافتين إلى جملة.

 لةيف الدال :يعني ،«ن  ون ا»كـ  ؛التي هي يف المعنى أما أسماء الزمان األخرى

 «قت، وزمن، وفين، ويوم، و اع ...و»كظروف الزمان، ككلمة  ؛على الزمان

ن ا »أسماء الزمان التي هي يف المعنى، يعني يف الداللة على الظرفية كـ  ،وهكذا

 فيجوز أن ُتضاف إلى جملة. ،«ون 

و »: «يوم»فلك أن تقول مثاًل يف كلمة  ْر وك يوَم  اَلَ  أأو ظرف  :«يوم» ،«زو

جملة  « ال  أأو »مضاف، أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة زمان، وهو 

 فعلية، المضاف إليه جملة فعلية.

ن ا ون  »إن األسماء المالزمة لإلضافة إلى الجمل  :مع أننا قلنا من قبل

 كأن يجب أن ُتضاف إلى جملة فعلية. ؛هذه المالزمة ،«وفيث

تها إلى الجملة إضافة فإن إضاف ،«ن ا ون »أما ظروف الزمان التي بمعنى 

ْر وَك َيْوَم َ الَ  »: أضف جواًزا، يجوز أن تضيفها إلى جملة فتقول :جائزة، يقول زو

و  ر وك َيْوَم »: ليس جملة، فتقول :ويجوز أن تضيفها إلى مفرد، يعني ،«أأو زو

 .«الْمي 

 .«اليوم يومض مبار ض »: ويجوز أال ُتضيفها أصاًل، فتقول

 فإن إضافتهما الزمة. ،«ن ا ون »فإضافتها جائزة بخالف 
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و »: ونقول َ  يوَم يوسال و أأو ورو و » :الجملة األولى «َأزو ْر وَك َيْوَم َ اَلَ  أأو  ،«زو

و َ لَ »: والجملة الثانية  و أأو
َ  َيْوَم يوَسالِ ورو هما ظرف زمان، ما الفرق كال ،«زو

 .«ذإ»أم بمعنى  «إذا»زمان، بمعنى ظرف « يوم»كلمة  :يعني بينهما؟

و »: األولى ْر وَك َيْوَم َ اَلَ  أأو  «إذ»؛ ألن «إذ»؟ بمعنى «إذا»أم  «إذ»بمعنى  ،«زو

 للظرف يف الزمن الماضي.

و َ لَ »  و أأو
َ  َيْوَم يوَسالِ ورو ظرف بما ُيستقبل مِن  «إذا»؛ ألن «إذا»بمعنى  ،«زو

 الزمان.

اف إلى الجمل ُتض «إذا وإذ»األسماء التي بمعنى  :قولكم للهيا لو قيل لنا:

 ؟ «إذ»أو  «إذا»جواًزا، متى نعرف أن هذه األسماء بمعنى 

، وإذا كانت «إذ»ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضي، فهي بمعنى  ن ول:

 .«إذا»للزمن المستقبل فهي بمعنى 

تكون إلى الجملة االسمية والفعلية، فإضافتها إلى جملة فعلية  وإضافتها حينئذٍ 

ْر وَك »: كقولك و  زو ْر وَك يوَم »: تقول ،إضافتها إلى جملة اسمية .«يوَم َ اَلَ  أأو زو

سال ض  وَ  مو  إذ أخوك  مسافر، إذ سافر أخوك. :، يعني«إذ» :بمعنى «أأو

و » :«إذا»، أو يف الظرف الذي بمعنى «إذا»وتقول يف   و أأو
َ  يوَم يوسالِ ورو  ،«َأزو

وَ  يوسال »: وتقول «.إذا: »أي ورو  يوَم أأو  إذا أخوك يسافر. :يعني ،«أزو

 مثا   لنا يف 
بِي»: فقال ،«األلفي »وض ب ابن مالكأ ُنبِذ  : أي ،«نحو فين جا نو

، وقصر الهمزة جائز يف «جا» :، فقال«جاء»حين جاء، إال أنه قصر الهمزة يف 

 الشعر.

 : ُنعرب هذا المثال يا إخوان
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بَِي فين جا»   مجهول، مبني على الفتح.فعٌل ماٍض مبني لل :«ُنبِذ  »تفضل،  «نو

لمجهول، إًذا سيطلب فاعاًل أم نائب فاعل؟ نائب ل: فعل مبني قولنعندما 

ل :يعني ،«هو»فاعل، أين نائب الفاعل؟ ضمير   .«ُنبذ هو»م عنه، الغائب الُمت ك 

 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. :«فين جا»

 «جاء»من  ترى الجملة فعليةهو،  :ماٍض، وفاعله تقديره فعل :«جاء»و

 .ما إعراهبا؟ مضاف إليه يف محل جر ،والفاعل «جاء»والفاعل، الجملة الفعلية من 

 أحسنت. ،نعم

 .[13]اليارياط:  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): جل جالله-قوله  :ومن  لك

 ،« ِ يوفتنو » :زمان مضاف، المضاف إليه الجملة االسميةظرف هو  (ٺ)

، مكونة من الفعل المبني للمجهول جملة فعلية (ڎ)مبتدأ،  :(ڦ)

 خرب (ڎ)، ونائب الفاعل واو الجماعة، ثم الجملة الفعلية «ُيفتن»

 مضاف إليه يف محل جر. «هم ُيفتنون» :والجملة االسمية .(ڦ)

 «ولد ه أمه رج  من  نوبه ذيوم» :يف الحج الحديث المشهور :ومن  لك

جملة فعلية من فعل  :«أمهولد ه » اسم من أسماء الزمان، وهو مضاف. «يوم»

 وفاعل ومفعول به، وهي مضاف إليه يف محل جر.

 : للنبي  ◙بن قارب  دقول سوا :ومن  لك

و شااافاع  ا ياااوم    و ااان لاااك شااافيع   وذو

 

 بمغااانأ لتااايال  عااان  اااوا  بااان قاااارب 

غنأ ي»: فقال   بمو
 .«وَم    وو شفاع أ

ال ُذو » :ضاف، والمضاف إليه هي جملة اسميةم وهوهذا الظرف « يوم»

اسمها مرفوع،  «ُذو»، و«ليس»النافية، عاملة عمل  «ال»هذه هي  «.شفاعٍة بُمغنٍ 
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 ودخلت الباء على الخرب. ،«بُمغنٍ » :وعالمة رفعها الواو، والخرب

 «ال»الحجازية، و «ام»وهي  «ليس»وشرحنا ذلك بالحروف العاملة عمل 

 .«الت»و «إن»النافية، و

َْ َجَواز  : »«األلفية» وقول ابن مالك يف يدل على أن إضافة هذه األسماء  ،«اَأِض

إلى الجمل إضافة جائزة ال واجبة، كما أشرنا إلى ذلك،  «ن ا ون »التي بمعنى 

فيمكن أن تضيفها إلى جملة، ويمكن أن تضيفها إلى مفرد، ويمكن أن تستعملها 

 غير مضافة أصاًل.

ُحكم األسماء التي إنما تكلم على  أن ابن مالك  «األلفية»ونلحظ يف 

 َوَما: »، فقال«ن ا»ولم يتكلم على ُحكم أسماء الزمان التي بمعنى  ،«ن »: بمعنى

 .«ن ا»ولم يذكر ، «ى َذإِ ْ َذإِْ  َمْعن  

أسماء  ،«َواْبِن َأو اْعِ ْب َما َذإِْ  َقْد أْج َِيا: »بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

ما حكمها من حيث  ت إلى الجمل.، فأضيف«إذ وإذا»الزمان التي ُأجريت ُمجرى 

 اإلعراب؟

ن ا »التي ُأجريت ُمجرى  -أسماء الزمان- : يجوز لك يف هذه األسماءنقول

 : فُأضيفت إلى جملة، يجوز لك فيها وجهان ،«ون 

 بناؤها على الفتح. :األول

 ا كان إعراهبا.إلزامها الفتح بناًء، أي   :يعني، بناؤها على الفتح

 ا ورفًعا.ُمعربة بحسب اإلعراب، نصًبا وجر   تكون أن :والوجه الثاين

هو ِمن يوِم نمح» :نحو  .كالهما جائز ،«نمِح  َ ه ِمن يومَ َ نل»أو  ،« نل و

اسم زمان مضاف، مضاف  :«يوم»حرف جرف، و :«مِن» «َ نلَ ه ِمن يوَم نمِح »
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 افً إلى مفرد فيجب فيه اإلعراب، وإن كان مضا اإلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضافً  

إلى جملة، لك فيه اإلعراب والبناء على الفتح، وهنا ُأضيف إلى الجملة الفعلية 

، ويجوز لك «َ نلَ ه ِمن يوَم نمِح » :على الفتح فيجوز لك فيه البناء ،«نمح»

هو ِمن يوِم نمِح » :اإلعراب  كالهما جائز. ،« نل و

: لك فيه البناء، أي ،« َِياَواْبِن َأو اْع ِْب َما َذإِْ  َقْد أْج » :وهذا قول ابن مالك

 على الفتح، واإلعراب.

 ، على وجه البناء، وعلى وجه اإلعراب؟ما إعراب اسم الزمان حينئذٍ  :ُنعرب

هو ِمن يوِم نمح»: يف هذا المثال مثاًل   .« نل و

 أما على وجه اإلع اب، لإع ابه واضح: 

كسرة، وهو اسم مجرور، وعالمة جره ال :«يومِ »حرف جر، و «من» :«مِن يومِ »

 مضاف إليه يف محل جر. «نجح»مضاف والجملة الفعلية 

 وعلى وجه البناء: 

 :اسٌم مجرور أم يف محل جر؟ قلنا :«يوم  »حرف جر، و :«من» «حمِن يوم  نج»

يف : مجرور، منصوب، مرفوع، مجزوم، والمبني نقول فيه :الُمعرب نقول فيه

 «نجح»و ،ى الفتح، وهو مضافيف محل جر مبني عل اسم« يوم  » :إًذا نقول ؛محل

 مضاف إليه.

 فإن قلت بعد ذلك: علمنا أن الوجهين جائزان، فأيهما أرجح؟

 فنقول: ننظر إلى ما بعد اسم الزمان، فإن وليه فعٌل مبني فالبناء أرجح.

قالوا: طلًبا للتناسب، إن وليه فعٌل مبني فالبناء أرجح، واإلعراب جائز، ماذا 

ًعا الفعل الماضي دائًما، والفعل المضارع إذا اتصلت به نريد بالفعل المبني؟ طب
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نون النسوة ونون التوكيد، وكذلك فعل األمر إال أن فعل األمر ال يتصور هنا، 

 اإلضافة ال يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر.

هو ِمن يوَم نماِح "ففي المثال السابق،  ي يوم مضاف إلى جملة، أولها الذ " نْْل و

 ولي اسم الزمان، وهو نجاح، فعل مبني أم ُمعرب؟ مبني.

إًذا ما األرجح يف هذه الجملة، من يوم نجح، أم من يوِم نجاح؟ من يوم نجاح، 

 هذا هو األرجح.

 واإلعراب جائز، وهذا هو قول ابن مالك:

ول  بِنَا َواْأَت ْ   بونَِيا لِْعلأ  َمْتلو

ول  بِنَا َواْأَت ْ جائز يف الشعر، )أي: واخرت بناء  ثم قصر، عرفنا ذلك أنه  ( لِْعلأ  َمْتلو

 مبني.

هو »ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل:  ه أومو وبِه ذيوَم ولد و ، «رجَ  ِمن  نو

 هذه الرواية المشهورة.

لماذا؟ نقول هذه الحركة ليست  «ذيومَ »جاءت على األرجح، واألفصح، 

الزمان ُأضيف إلى جملة فعلية،  حركة إعراب، وإنما هي حركة بناء؛ ألن اسم

 مبدوءة بفعل بفعٍل مبنٍي.

 نعم، ومن ذلك قول النابغة الُذبياين:

اَبا  على ِفيَن َعاَ ْبتو الَمِ يَ  على الصل

 

و وال اااي و واِزعو   لاااتو ألَماااا َأْصاااحو  وقو

 ."على ِفيَن َعاَ ْبتو الَمِ يَ   "فقال:  

إضافته إلى جملة مبدوءة على حرف جر، حين  هذا اسم مبني على الفتح، ب

 بفعٍل مبني، عاتبُت فعل ماضي.
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 ومن ذلك قول اآلخر: 

اااااا ن  قلبِاااااك َ َحلوم   ألَْجَتاااااِيَبْن ِمااااانهو

 

  ِِ ااال  فلاااي  َعلاااى فاااين يسَتْصااابيَن ذو

اسم مضاف، ويستصبين  جملة فعلية مضاٌف  حين "َعلى فين يسَتْصبينَ  " 

مبني؟ مبني التصاله بنون إليه، ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماٍض ُمعرب أم 

 النسوة.

 فقال على حين، بنى على الفتح.

 طيب، فإن لم يلي اسم الزمان فعٌل مبني؟

 يعني ولِي ُه اسم، أو ولِي ُه فعٌل ُمعرب.

 ولِي ُه اسم وذلك إذا ُأضيف إلى جملة اسمية، فأوله اسم. -

مضارع  أو ولِي ُه فعل ُمعرب، وذلك إذا ُأضيف إلى جملة فعلية، أولها فعل -

 معرب، فاألرجح حينئذ اإلعراب، والبناء جائز.

ه نلى يوِم َنْفَتتِحو الم  وع"كقولك:   ."أأَّ  و

ه نلى يوِم َنْفَتتِحو الم  وع"  "نلى يوِم نْفَتتِحو الم  وع"، لك أن تقول: "أأَّ  و

 كالهما جائز واإلعراب هنا أرجح. "نلى يوَم نفَتتِحو الم  وع"أو 

 (ی ی جئ حئ مئىئ)لى قراءة الجمهور، ع ومن ذلك قوله 

 .[119]المائدة:

 هذا مبتدأ.

 يوُم خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف.

جملة فعلية مضاٌف إليه، والمضاف  [119]المائدة: (جئ حئ مئىئ)
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 هنا ُأعرب، أما إعرابه: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

صدقهم؟ نعم جائز، هذا يوم  ينفع الصادقين  و ل لك يف الَالم أ    ول:

 وسيأيت أهنا قراءة.

 طيب، ومن ذلك قول الشاعر:

 َِ ااااااَلي َ  َمااااااا َ اااااايذ  ِماااااان  و  َ ااااااَيذَّ

 

 علااااى فااااين التواصاااالو ِياااا و  انِااااك 

التواصلو ِي و "فأضاف إلى جملة اسمية،  "على فين التواصلو ِي و  انِك" 

 فأعرب. " انِك

ر بن ُهذيل البزاري:  ومن ذلك قول ُمبشِّ

ِْ َ عَلماا ِض أل اا  ك يااا َعمااَ ِ  اهلل أْننَااك ذاا ي

 

 علاااااااى فااااااايِن الَااااااا امو قليااااااالو  

 فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسمية، فأعرب. "على فيِن الَ امو قليلو " 

 ولو بنى على الفتح، لكان ذلك جائًزا ولكنه وجٌه مرجوح.

طيب، قلنا إذا ولي اسم الزمان، اسٌم أو فعٌل ُمعرٌب فما األرجح فيها؟ 

 ناء تِعد هذا مذهب الكوفيين واألخفش.اإلعراب، والب

 أما جمهور البصريين فأوجبوا فيه اإلعراب، أوجبوا فيه اإلعراب.

واألخفش فقالوا اإلعراب هو األرجح، ولكن البناء جائز، قلنا وأما الكوفيون 

البناء جائز إًذا ال بد أن يأتوا بأدلة على ذلك، قالوا: نعم، جاء يف السماع أدلة تدل 

ی ی )ز البناء، من ذلك قراءة نافع، وهي قراءة سمعية، لقوله تعالى: على جوا

مع أنه أضيف إلى جملة فعلية، فعلها  [119]المائدة: (جئ حئ مئىئ

، ويوم  خرب.  مضارع ُمعرب، ومع ذلك قال هذا يوم 

 ومن ذلك البيتان السابقان، فإهنما رويا أيًضا بالبناء على الفتح، قوله: 
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َ  َمااااااا َ اااااايذ    َِ َ ااااااَيذَّ ااااااَلي  ِماااااان  و

 

 علااااى فااااين التواصاااالو ِياااا و  انِااااك 

 يف رواية بالفتح. 

أما ابن مالك فهل اختار يف هذه المسألة مذهب البصريين، أم مذهب األخفش 

 والكوفيين؟ نستمع إلى قوله، إذ قال:

ْبَتااااااَدا ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

 ار قول الكوفيين واألخفش.إًذا فاخت 

يقول: إذا كان اسم الزمان، متلًوا بُمعرب بفعل معرب أو مبتدأ، فأعرب هذا 

هو الراجح، ومن بنى، فقوله: غير  مروي غير ُمفند لكنه مرجوح وهذا الذي نقوله: 

 اإلعراب أرجح والبناء جائز.

الدرس  هذا ما يتعلق هبذه المسألة، وهي األبيات التي كانت قد بقيت من

الماضي، إن كان فيها سؤال، فنستمع إليه، أو ننتقل إلى أبيات جديدة نشرح منها ما 

 تيسر.

 فهو مثلها، تضاف إلى جملة اسمية وفعلية باتفاق. "ن "نعم، ما كان بمعنى 

ففي خالٌف بين النحويين، فبعضهم قال: يجب أن  "ن ا"وما كان بمعنى 

 كرناه يف إذا.تكون كإذا، على الخالف السابق لذي ذ

البصريين يجيبون إضافتها إلى جملة فعلية، واألخفش والكوفيون يجيزون 

 إضافتها إلى جملة اسمية، وفعلية.

إلى جملة فعلية، قالوا: أن  "ن ا"حتى من الذين يجيبون إضافة  وقال آأ و :

 ما كان يف حكم إذا، يجوز أن ُيضاف إلى جملة اسمية وفعلية.

عندما تكلمنا على إذا وبي نا الخالف يف إضافتها  "ن ا"يف  وكنا ُقلنا يا إخوان
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ِريج، الخالف  إلى جملة اسمية هل هو جائز أو غير جائز، قلنا إن الخالف يف التخ 

 يف تخريج األسلوب، أما األسلوب نفسه، أن تأيت إذا وبعدها اسم، كقولك:

حمدض جاَء أذَ ْمتوه" ا محمدض اجتهَد ن " "ن ا محمدض نمَح أذَ ْمتوه" "ن ا مو

 ."نمح

اآلن إذا بعدها اسم، هذا األسلوب ممتنع أم غير ممتنع، هذا غير ممتنع، لكن 

 الخالف بينهم يف التخريج، هل إذا مبتدأ، وما بعدها خرب؟ 

إًذا إذا أضيفت إلى جملة اسمية، أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنٍس 

 مذكور؟ 

ا معنى الشرط، والشرط ال يرتبط عقاًل فإذا أضيفت إلى جملة فعلة؛ ألن فيه

 إال باألفعال.

فالخالف يف األسلوب، فُيقال أيًضا فيما كان يف حكم إذا كذلك، الخالف يف 

ِريج وليس يف األسلوب.  الت خ 

 (ڀ ڀ ٺ)ولهذا جاء يف أفصح الكالم يف القرآن العظيم: 

يف التخريج، وقلنا ، هذا ال أحد ُيخالف يف األسلوب، وإنما التخريج [1]ا ن  اق:

 سبب الخالف يف ذلك، يف ذلك الوقت، يف الدرس الماضي.

 نعم هناك سؤال يا إخوان، طيب.

 الكالم يف باب اإلضافة، فيقول:  يواصل إمامنا ابن مالك

 بِااااااالَ .404
َأ
َعاااااا َّ ِِ اْثنَااااااْيِن مو ْفِهاااااا  لِمو

 

ََ ذِْلَتاااااااا َوذِاااااااالَ   قأ أوِضاااااااْي  َ َفااااااا  

ْفااااااا َ .405  َْ لِمو َأ َو َ  وِةااااااا َعااااااا َّ  مو
  أ

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصْن بِاْلَمْع َِلاهْ .406   أْو َ نِْو ا ْجَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 َونِْ  َ َاااان َشااااْ َ ف َأِو اْ ااااتِْفَهاَما.407 

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو
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، على بعض األ ماء المالزم   تَلِ ابن مالكيف  يع األبياط ي 

 .لإلضال 

المسلل  السا    يف  يا الباب، و ك األ ماء المالزم  يعني أنه ما زال يف 

 لإلضال :

 ."ذال، وذلتا، وأين"فمن األسماء المالزمة لإلضافة: 

 فكال وكلتا ذكرهما يف البيت األول، يف بيت واحد.

لباقية، إًذا نبدأ بالبيت األول، الذي تكلم فيه ابن وأي، ذكرها يف ثالثة األبيات ا

 ."ذال وذلتا"مالك على 

 هناك إشكال أو سؤال؟ 

 طيب، قال:

 بِاااااااالَ 
َأ
َعااااااا َّ ِِ اْثنَاااااااْيِن مو ْفِهااااااا  لِمو

 

ََ ذِْلَتاااااااا َوذِاااااااالَ   قأ أوِضاااااااْي  َ َفااااااا  

 من األسماء المالزمة لإلضافة، لفًظا ومعنى. "ذلتا وذال" 

منا يف أول ال كالم على هذه المسألة، األسماء المالزمة لإلضافة، لها وكنا ق سَّ

تقسيمات عدة ذكرناها يف ذلك الوقت، وقلنا إن كالم ابن مالك سيأيت متناثًرا عليها 

 يف األبيات.

فكال وكلتا تدخل يف أي األقسام؟ يف األسماء المالزمة لُمفرد أم يف األسماء 

 رد.المالزمة لجملة، يف األسماء المالزمة إلى مف

طب األسماء المالزمة لإلضافة إلى مفرد، قد تالزم اإلضافة إلى مفرد معنى 

 ولفًظا، أو معنًى فقط؟

 معنًى يعني يصح أن تحذف المضاف إليه.
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هنا تالزم اإلضافة إلى المفرد لفًظا ومعنًى، يعني يجب أن تذكره يف اللفظ 

 نعم.ويكون مقصوًدا يف المعنى، وال يصح أن ُيحذف المضاف إليه، 

 فكال وكلتا من األسماء المالزمة لإلضافة لفًظا ومعنى.

طيب، لكن ُتضاف إلى ماذا؟ قال: ال تضاف إال ُمفحم اثنين معرٍف بال تفرق، 

 ليذ  ثالث  ش وط ليما  وةاَ نليه ذال وذلتا:فذكر ثالثة أشرطة يف، 

تقول:  الشرط األول: أن يكون دااًل على اثنين، يعني ال ُتضيفه إلى مفرد، ال

جاء كال الرجل، أو كلتا المرأة، أو اشرتيُت كلت السيارة، ما يمكن أن تضيفها إلى 

 مفرد.

، ال ُتضاف إال إلى ما دلَّ على اثنين: كأن تقول:  وال تقول: كاليا، أو كالك 

ذلتا "، أو "ذلتا الم أ ين"أو  "جاء ذال ال جلين"، أو "ذال ال جلين قائِ"

 ."السيار ين

ِِ اْثنَْينِ "ت هل هناك فرق بين قول ابن مالك طيب، فإن قل ْفِه وبين قولنا  "لِمو

 المثنى؟

نعم، فُمثنى هذا مصطلح نحوي، أما ُمفهم اثنين، فهذا يصدق على  المواب:

كل ما دلَّ على اثنين، ولو لم يكن ُمثنًى يف االصطالح النحوي، كناء المتكلمين، 

 تعمل للمتكلمين الذين ُهم جمع.إذا أردت هبا اثنين، ناء المتكلمين قد ُتس

نا مسلمو "كأن تقول:  لو نا"أو  "ذو لو  هذا جمع. "َ َ ْبنا ذو

فناء  "َ  ْبتو أنا وزيدض ذاَِلنا"أو  "ذاَِلنا َنَمح"وقد ُتستعمل للمثنى، فتقول: 

 المتكلمين هل هي مثنى؟ ال، لكنها تدل على اثنين، نعم.

 ومن ذلك أن تقول، أو كقول الشاعر:

ْياااااااااا ِ وللَ اااااااااا ِ َمااااااااااَد ن   لل َْ 

 

 وذِاااااااااَل  لااااااااَك وجااااااااهض وَقَباااااااال 
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 إن للخير وللشر مدى، لكل منهما مدى. 

وكال ذلك وجه وقبل، كال أضيفت هنا إلى اسم اإلشارة ذلك، اسم اإلشارة 

ذلك، هل هو مثنًى يف االصطالح النحوي؟ الجواب: ال، لكنه يف المعنى اسم 

ر   والخير، يشير إلى اثنين.إشارة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الشَّ

إًذا فاسم اإلشارة هنا ُيفهم اثنين، أم ال ُيفهم اثنين؟ نعم ُيفِهم اثنين، فلهذا 

 يصح أن ُتضاف كال إليه، وإن لم يكن مثنًى إال أنه يُدل على اثنين.

 فهذا الشرط األول: أن يكون المضاف إليه دااًل على اثنين.

 الشرط الثاين: قال: 

 ِِ ْفِه َأ  ْينِ اْثنَ  لِمو َع َّ  مو

يجب أن يكون المضاف إليه معرفة ال نكرة، فال يصح أن تقول: جاء كال 

 رجلين، أو أكرمُت كلت المرأتين، أو قرأُت كِال كتابين.

 ال كال وكلتا ال ُيضافان إلى نكرة، ال يضافان إال إلى معرفة يف األمثلة السابقة،

 إما اسم ظاهر، )كال الرجلين، كلتا المرأتين(. -

 و ضمير، والضمير معرفة، كـ )كالهما وكلتاهما(.أ -

 طيب الشرط الثالث: قال فيه ابن مالك:

قأ  باِلَ   َ َف  

 يعني يدل على اثنين، بلفٍظ واحد.

كال الرجلين، المرأتين، كالهما، وليس اسمين، كأن تقول: كال زيٍد وعمرٍو 

، كال ال تضاف إلى أخي، نجح كال محمٍد وخالٍد، ال هذا ال يكون يف اللغة العربية
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 ما دل  على اثنين بتفرق.

 فإن ُقلت  جاء يف قول الشاعر: 

 ذِااااااال أِأااااااك وأِليلااااااِك واِجاااااادل

 

لماااط  ا يف النَّائَباااط ونلمااام المو ااد   َعةو

ف لكن دل  على   م اثنين، وُمعرَّ كاِل أِخي وخلِيلِي، أضاف أخي وخليلي، أفه 

 اثنين بتفرق، فنقول: هذا ضرورة شعرية شاذة.

ذا ال يأيت يف الكالم، يعني يف النثر، لكن الشعر إذا اضطر إليه، فالشاعر قد فه

ُيضطر إلى مثل ذلك، لكن كان ينبغي أن يقول: أخي وخليلي كالهما واجدي 

 .. أو نحو ذلك..عضًدا

طيب، وهناك مسألة تتعلق بكال وكلتا يناسب أن ُتذكر هنا، ويذكرها النحويين 

 :غالًبا هنا لمناسبتها، وهي

أن كال وكلتا يف المعنى ُمفرد أم مثنى، يف المعنى مثنى، ويف اللفظ؟ يف اللفظ 

 .. إلى آخره..مفرد، وكذلك كل وكذلك بعض، وكذلك أي

يف المعنى مثنى، كال الرجل، كال الرجلين، لكن يف اللفظ ُمفرد، فإذا أردت بعد 

 .ذلك أن ُتخرب عنها، سُتخرب عنها بمفرد، أم ُتخربُ عنها بمثنى

 "ذال الطالبِْيِن ناجحا "باإلفراد، أم  "ذال الطالَبيْن ناجحض "يعني تقول: 

يعني ُتراعي  "ذال الطالبِْين نمحا"أم  "ذال الطالبِْين َنمح"بالتثنية؟ هل تقول: 

 المعنى التثنية، أم تراعي اللفظ الُمفرد؟ نعم تفضل.

 اللفظ، وأوجبه بعض النحويين، ال
 
فصيح الوارد يف هنا، الفصيح أن ُتراِعي

فصيح الكالم القرآن العظيم، وأفضل كالم العرب، أن ُتراعي اللفظ، فتقول: كال 

الطالبين ناجح، وكال الطالبين نجح، وكالهما سافر، وكال الرجلين ُيطالب بكذا 

 وكذا.
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ولم يقل: كلت الجنتين  [33]الَهَ: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ): قال  

 أتتا.

ر من النحويين ُيجوزه، ويجعله وجًها ومراعاة المعنى، مختلف فيه ولكن كثي

 مرجوًحا، ولكن فيه ضعف، وإن كان وجًها مرجوًحا، ولكنه ليس كالجائز.

هناك أوجه جائزة، هذا جائز وهذا جائز، إال أن األول راجح والثاين مرجوح، 

فلو استعملت ثاين ال ُينقد عليك، لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين ال ُيجوز 

 ه األول، أما الوجه الثاين فمختلف فيه، هل يجوز أو ال يجوز.إال الوج

زه جوزه على ضعف، ومن ذلك قول الفرزدق، أظن ذلك أنه قول  وَّ ن ج  وم 

 الفرزدق، يقول: 

ما قد أْقَلعا َما ِفين َجد  الم ل بينَهو  ذاَِل و

 وذاَِل أْنفْيِهما راِضك

 ذا، ويهجوهما، ويقول:يتكلم عن رجٍل وامرأته، يعني يقع بينهما خالفات ك

َما قْد أْقَلَعا  ما فيَن َجد  المْ لو بينهو  ذاَِل و

 راعا اللفظ اإلفراد أم راعى المعنى التثنية؟ المعنى التثنية.

 ثم قال:

 وذاَِل أْنَفْيِهما راِضك

راضي يعني مرتفع، وكال أنفيهما راضي، راعى اللفظ أو المعنى؟ اللفظ قار 

 عى المعنى، ومرة راعى اللفظ.راِضي فقال رضيان، مرة را

لكن ال شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم، وهو الذي أتى يف 

 القرآن العظيم، ويف كالم العرب شعًرا ونثًرا.
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 وهذا الذي ينبغي أال نخرج عليه.

  نا   ؤال يا نأوا ؟

ز كثيٌر من النحويين يجيبون مراعاة اللفظ، نعم وهو اإلفراد، وبعضهم ُيجو  

 مراعاة المعنى على ضعف.

 لكن ليس هناك من قال إنه وجه جائز بإطالق، نعم.

هذا الذي حضرته اليوم؛ ألين كنُت مشغواًل وُمتعًبا، فلعلنا نتوقف هنا، هناك 

أسئلة يف الدرس، أو يف دروس سابقة، أو فيما يتعلق باللغة عموًما، فيمكن أن 

 دقائق قليلة، وإال نختم الدرس. نستمع إليه نستفيد يف بقيته، لم يبقى إال

هل من سؤال يا إخوان، نعم ارفع صوتك لو سمحت، فك اهلل أسرها، إلى 

 اآلن ما حدث لها شيء، ما زالت تنتظر.

واهلل وعدونا أهنا ستخرج يف المعرض، يعني كادوا يقطعوا بذلك، لكن بقيت 

اآلن ما أعطانا لها بقية قليلة، عندهم بقي المقدمة فقط الذي سُيقدم لها إلى 

 المقدمة، وإال هي شبه جاهزة يف الطباعة، بقي المقدمة.

ِرض هذا اسم مكان، اسم المكان ننظر فيه إلى الفعل المضارع،  ع  ِرض، م  ع  م 

 ."َمْفِعل"فإن كان الفعل المضارع مكسور العين، فاسم المكان على 

 " يا المَا  جَلَ  يف"هذا المكان منزله، و "َنَزَل يف  يا المَا "نقول: 

 فهذا المكان مجلسه نقول: مجلس، ومنزل.

ض يعرض، من عرض الشيء عرض بضاعته، مكان العرض  ر  لذلك وع 

ِرٌض على ذلك، لو كان مضارع مضموم العين أو مفتوح العين،  ع  ومكان العرض م 

ل. ع  ف   فإن اسم المكان على وزن م 

الذي ذهب منه مذهبه، فنقول مثاًل: ذهب من هذا المكان، يذهب فهذا المكان 
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 يعني المكان الذي ذهب منه. 

مثاًل: قتلته يف هذا المكان، أو قتل فالًنا فالًنا يف هذا المكان، فهذا المكان 

ت ل، يعني المكان الذي وقع فيه القتل، وهكذا. ق  ت ل يقُتل أو م  قت لُه، ق   م 

ي بخالف إال أهنم قالوا: إن المكان إذا كان ُمحاًطا محدًدا ومحاًطا، يعن

ُبك، أي مكان يقع فيه القتل فهو مكان  ه  ذ  المذهب، أي مكان تذهب منه فهو م 

القتل، أما المكان إذا كان ُمحاط بسور، مثل: المسجد مثاًل، إذا كان المكان محاط 

 بسور فإن هذا قد ُيخالف القياس.

ِجد. س  ُجُد، ثم نسمي هذا المكان م  د  ي س  ج  ِعل، مثل س  ف   فيأيت على م 

الذي يبين يف هذه المسألة واهلل أعلم، أن العلة ليست كونه محدًدا ومحاًطا و

ِجد  س  بأبنية، وإنما العلة يف ذلك هو طلب الدقة يف التعبير للتفريق بين الم 

د، فإذا أردت السير على القاعدة أردت المكان الذي تسجد فيه، فهذا هو  ج  س  والم 

ُدك. ج  س   م 

د هو المكان الذي ت ج  س  سجد فيه، تضع فيه جبهتك على األرض، هذا هو الم 

 ."َمْسَمد"الـ 

د مكان  ج  س  ِجد فهو المكان الذي تقع فيه الصالة، ويشمل الم  س  بخالف الم 

د،  ج  س  ِجد والم  س  السجود، ويشمل مرافق أخرى أيًضا فال بد من التفريق بين الم 

 فكيف فرقوا؟ فرقوا بتغيير الحركة.

د، وهذا فالمكان الذي يقع فيه ال ج  س  سجود، ألقوه على القاعدة والقياس م 

ِجد، نعم. س   البناء الذي حدث ولم تكن عرفه العرب م 

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

 

¹ 
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 الدرس السادس والستون

﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 ...أما بعد وأصحابه أجمعين،

فحياكم اهلل وبياكم يا إخوان يف هذه ليلة االثنين الليلة السادس عشر من شهر 

، ونحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف مدينة 1432ربيع اآلخر من سنة 

الرياض، لنعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس السادس والستين، من دروس شرح 

 . -عليه رحمة اهلل–]ألفية ابن مالك[ 

زال الكالم موصواًل على باب اإلضافة، وقد شرحنا إلى اآلن عشرين بيًتا  وما

من هذا الباب، وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل؛ 

ألن اإلضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياهتا على كثير من 

 الطُّالب.

ات، أو ثمانية أبيات، ونقرأها سنحاول أن نشرح سبعة أبي -إن شاء اهلل-واليوم

 يف باب اإلضافة:  يف أول الدرس، قال

َأ  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصااْن بِاْلَمْع َِلااهْ    أْو َ نْااِو ا ْجااَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 َأِو اْ ااااااتِْفَهاَما َونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف 

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو
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ْ  َلَماااا   .408  ااااوا نَِضاااااَل   َلاااادو  َوَأْلَزمو

 

ِْ َنااااَدرْ    بَِهااااا َعاااانْهو
ااااْدَوةأ ِو  َوَنْصاااا و 

ِ اااْل .409   َوَماااَ  َماااْ  لِْيَهاااا َقِلْيااالض َونو

 

ْو أ َيتَِّصااااااْل   َو اااااا  َلااااااْتحض َوَذْساااااا ض لِسو

ْيا.410  َِ ِْ بِنَاء    َ ا  نْ  َعاِدْمَت َمااَواْضمو

 

ااااااِدَما  ََ َناِوياااااف َماااااا عو  َلاااااهو أوِضاااااْي

لو .411   َقْبااالو َذَغْيااا و َبْعااادو َفْسااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااَ ا.412  َل  َوَأْعَ بواااَوا َنْصااااَبف نَ ا َمااااا نو

 

ذِااااَ ا   َقااااْبال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

مسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضي، والذي هذه األبيات كلها يف ال 

 األ ماء المالزم  لإلضال .قبله، وهي: 

وهناك أسماء تالزم اإلضافة ولها أحكام، وما زلنا نتكلم على هذه األحكام، 

 يف هذه األبيات.  ومن األسماء المالزمة لإلضافة، ما ذكره ابن مالك

بتشديد الياء،  "على أي   "أي"على   ففي األبيات الثالثة األولى: تكلم

 ."أي  "يف   فقال

َأ  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصااْن بِاْلَمْع َِلااهْ    أْو َ نْااِو ا ْجااَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 اَماَونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف َأِو اْ ااااااتِْفهَ  

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو

 للل  من األ ماء المالزم  لإلضال ، وأل  يف اللغ  على أربع  أنواع: 

 فهناك أي  االستفهامية. -

 وهناك أي  الشرطية. -

 وهناك أي  الموصولة، التي بمعنى الذي وإخوانه. -

 ل.وهناك أي  الكمالية، التي ُيوصف هبا، لتدل على الكما -

 ."أيُّ رجٍل عندك"فأي  االستفهامية، كأن تقول: 
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 ."أيُّ طالٍب يجتهد ينجح"وأي  الشرطية، كقولك: 

ِرم أيُّ الطُّالب يجتهد"وأي  الموصولة، كقولك:   بمعنى الذي يجتهد. "أك 

وأي  الكمالية التي يوصف هبا، وعندما نقول: يوصف هبا، فمعنى ذلك: أهنا إذا 

ارت نعًتا لها، وإذا جاءت بعد معرفة، صارت حااًل منها؛ ألن جاءت بعد نكرة، ص

 أي ال تكتسب التعريف.

ُت بفارٍس أيِّ فارس"فمن وصف النكرة هبا، أن تقول:  ر  ر  تعني: مررت  "م 

بفارٍس كامل الفروسية، صفات الفروسية فيه، مررت بفارس أي فارس، فأيِّ 

 صفحة لفارٍس.

ُت أو جاءنِي محمٌد أيَّ فارسٍ "ول: ومجيؤها حااًل من المعرفة أن تق ر  ر  ، "م 

فمحمد فاعل، وأيَّ فارٍس حال، يدل على كمال  "جاءنِي محمٌد أيَّ فارسٍ "

 الصفة يف الفروسية، أي  جاءين محمٌد حالة كونه كامل الفروسية.

.  فهذه أنواع أي 

  نبدأ الَالم على أل  ا  تفهامي  وأل  ال   ي : 

امية وأي  الشرطية ُتضاف إلى النكرة مطلًقا، وُتضاف إلى فنقول: أي  االستفه

المعرفة المثناة والمجموعة، فماذا بقي؟ ُتضاف إلى النكرة مطلًقا، مفرًدا كانت أم 

جمًعا أو مثنًى، وتضاف إلى المعرفة المثناة والمجموعة، ما الذي بقي ال تضاف 

 إليه؟ المعرفة المفردة، وهذا قول ابن مالك:

َأ َو َ  و  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  ِةااااااااا

 

اااااا   ................................َأيَّ

ا للمفرد الُمعرف، يعني أي  االستفهامية والشرطية، ال ُتضاف   ال ُتضف أي 

 للمعرفة الُمفردة، فإضافة أي  االستفهامية والشرطية للنكرة.
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ك"كأن تقول:   اف إليه، فأيُّ مبتدأ وهو مضاف، ورجٍل مض "أيُّ رجٍل عند 

 وعندك شبه جملة خرب.

ي ِن عندك"أو تقول:  ك" "أيُّ رُجل  أيَّ " "أيَّ كتاب ي ِن قرأت"، "أيُّ رجالن عند 

ُتضف إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع، بحسب المعنى الذي  "كتٍب ُتريد

 ُتريد.

 هذا يف االستفهام.

  ي  ويف ال  ط؟ أل  ال   ي :

صارت شرًطا، وقد ُأضيفت أي  إلى نكرة، أيَّ  "كِرمأيَّ رجٍل ُتكِرم أُ "تقول: 

 ."رجٍل ُتكرم ُأكرم

 وتكلمنا من قبل على إعراب أسماء االستفهام، وأسماء الشرط.

ُهما ُأكِرمُهما ي ن ُتكِرم   ."وتضيف أي ا الشرطية إلى المثنى فتقول: أيَّ رجل 

ُهم ُأكِرمُهم"وإلى الجمع:   ."أيَّ ِرجاٍل ُتكِرم 

شرطية واالستفهامية يضافان إلى النكرة مطلًقا، أي  سواء كانت مفردة، فأي  ال

 أم مثناة أم مجموعة.

 "أيُّ الرُجل ي ن عندك"وإضافتهما إلى المعرفة، المثناة والمجموعة، أن تقول: 

 فتضيف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. "أيُّ الطالب نجح" "أيُّ الطالب ي ِن نجح"

 (مئ ىئ يئ جبحب): ثيرة جًدا كقوله والشواهد على ذلك ك

 أي  استفهامية ُأضيفت إلى معرفة مثناة. [81]األنعام:

، [7] و : (ڦ ڄ ڄڄ)وإضافتها إلى المعرفة الجمع، كقوله تعالى: 

 أضيفت إلى كم، وهو ضمير جمع، والضمير معرفة.
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أضيف إلى معرفة، تدل على  [38]النمل: (ڄ ڄ ڄ): وقال 

 جمع.

أضيفت إلى معرفة  [13]ال فمن: (ھ ھھ ھ )قال تعالى: 

 مجموعة.

 فأضيفت إلى معرفة مثناة. [73]م يِ: (ے ے ۓ ۓ)وقال تعالى: 

 واألمثلة كثيرة والشواهد كثيرة.

 ونضال  أل  ال   ي  نلى المثنى والمم :

 ."أيَّ الرجاِل ُتكِرم ُأكِرم"و "أيَّ الرُجل ي ن ُتكِرم ُأكِرم"أن تقول: 

 (ی ی ی ی جئ)لك قوله جل جالله: على ذ ومن ال وا د

 (ی)، هذه أي  الشرطية، وقد أضيفت إلى المعرفة، وهي [28]ال صب:

معرفة مثناه، فأي مفعول به مقدم، وهو مضاف، واألجلين مضاف إليه مجرور 

 وعالمة جره الياء، وما يف قوله: أيما هذه زائدة للتوكيد، والتقوية.

، فإذا أردت كان يمكن أن ُيقال يف الكالم أيَّ ا
َّ
ل ي ألجلين قضيت فال ُعدوان ع 

ی ی ی ی جئ )أن تؤكد هناك وسائل للتوكيد، منها زيادة ما، 

 .[28]ال صب: (حئمئ

 ."أيَّ الرجِل ُتكِرم ُأكِرم"؟ "أيُّ الرجل عندك"طيب، ولكن هل ُيقال: 

فنضيف أي ا االستفهامية أو الشرطية إلى معرفٍة ُمفردة؟ هذا ما يأيت هذا وصف 

واقع اللغوي، يف اللغة ما يقال ذلك، فأي  االستفهامية والشرطية ال تضاف لمفرد لل

 ُمعرف، قلنا هذا قول ابن مالك:
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َأ   َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

ااااااااااااااا   ...........................َأيَّ

 قال:  

ْرَ َها َونِ ْ  َِ  َذ َّ  َلَلِض

 أْو َ نِْو ا ْجَزا

ف   المع ل  ن  ن  أي ا ا قال العلماء:   تفا مي  وال   ي ،    ةالا  نلى المو

 يف فالتين:

 أن تكرر أي ا، يعني أن تعطف أي ا على أي  سابقة. الحال  األولى:

ِّ وأييُّك  أسبق"كأن تقول: 
فأيِّ مضافة إلى ياء المتكلم،  "أيِّ وأيُّك أكرب" "أيي

 تدل على مفرد، هذا جاز.تدل على مفرد، وأييُّك  أيًضا مضافة إلى معرفة 

وسبب الجواز واحد، وهو أن العاطف فيه معنى التعدد، التعدد على التثنية أو 

 الجمع، فقولنا أيِّ وأيُّك أسبق يف معنى أي نا أسبق.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 َلَلااااائن لَ ْيتواااااك أااااااليين َلاااااَتْعَلمن  

 

ااااااك لاااااارسو األفاااااازاِب   اااااك وأي   أيل

 تتهدده، فقال: 

ِقني خا لًيا بال أصحابك، وقومك لنرى أيِّي وأيُّك فارس األحزاب، بمعنى ال 

 أيُّنا فارس األحزاب.

 وقال الشاعر:

اااااك وأي َاااااِ  أ َّ َ ْساااااللوو  النَّااااااس أيل

 

ا وأْذااااَ مَ    ِاااادا لالت ياَنااااا ذااااا  أياااا  

إًذا فهذه الحالة األولى التي تضاف فيها أي  الشرطية واالستفهامية، إلى مفرد  

 معرفة.
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التي تضاف فيه أي  الشرطية واالستفهامية إلى مفرد معرفة، إذا  وض  الثاين:الم

 نوي بينهما جمع ُمقدر.

يعني إذا كان الكالم، معنى الكالم على وجود جمع ُمقدر بين أي  وما أضيفت 

 إليه، بين أي  وبين المعرفة المفردة.

أي   "زيٍد أجمل أيُّ "قولك:  "وجُهُه أم يُدهُ " "أيُّ زيٍد أجمل"كأن تقول: 

أضيفت إلى زيد، لكن ما تريد زيد كزيد، ولكن المعنى أيُّ أجزاء زيد، ولهذا 

 تقول: وجهه، وهكذا.

 وهذا كثير جًدا يف الكالم.

 وهذا هو قول ابن مالك: 

ْرَ َها َونِ ْ  َِ  َذ َّ  ، هذا الموضع األول.َلَلِض

 ، هذا الموضع الثاين.أْو َ نِْو ا ْجَزا

 من أي  االستفهامية، وأي  الشرطية. طيب، انتهينا

لننتقل بعد ذلك إلى أي  الموصولة، وقد تكلمنا عنها من قبل يف باب األسماء 

الموصولة، تأيت أي  اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروط، لها 

شروط ولها قيود ولها أحكام، ُتبنى وُتعرب، تقدمت يف باب األسماء الموصولة، 

  نعيد ذلك.فال

 ولكن الكالم اآلن على ما ُتضاف إليه؟

ا الموصولة، ال تضاف إال إلى معرفة، ال ُتضاف إال إلى معرفة،  الجواب: أن أي 

، وقال تعالى: "ُيعِجُبني أيُّكم مجتهد"وتقول:  "الُطالب يجت ِهد"تقول: أكِرم أيَّ 

 .[69]م يِ: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)
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  ُتضاف إلى نكرة.إًذا فأي  الموصولة ال 

ت ِهد"يعني ال تقول:  وال تقول: كل أيَّ طعام تشتهي،  "ُيعجبني أيُّ طالٍب ي ج 

ا الموصولة من الموصوالت والموصوالت  هذا ما عليه جمهور النحويين؛ ألن أي 

 معارف، فال تضيفها إلى نكرة فتتنكر، بل تضيفها إلى معرفة.

أن ُتضاف أي  الموصولة إلى  وأجاز بعض النحويين كابن عصفور، وغيره

نكرة، فعلى هذا المذهب، يجوز أن ُيقال أكِرم أيَّ طالٍب يجتهد، وُخذ أيَّ قلٍم 

 ُتحب، وُكل أيَّ طعاٍم ت شتهي.

ُكل أيَّ الطعاِم ت شتهي، وُخذ أيَّ األقالِم "أما على قول الجمهور، فال ُيقال إال: 

 ."ُتحب، وأ كِرم أيَّ الطالِب تريد

 فها إال إلى معرفة.فال تضي

وإن كان هذا القول يف الجواز، من األقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة يف 

زه سماًعا، وإنما  النحو، إال أن كالم الناس اليوم، كثيٌر جًدا عليه، وُهو لم ُيجو 

زه بعض  زه من جوزه قياًسا، جوزوه قياًسا، فعلى كل حال، له وجه، جو  جو 

 ا األسلوب إلى حد الخطأ.النحويين، فال يصل هذ

يعني أشُد ما يقال فيه: إنه جاء على أسلوب ُمخت لف فيه، منعه جمهور 

 النحويين، وأجازه بعضهم.

ومن أراد الفصاحة، وأن يتكلم كما كانت العرب تتكلم، فلُيضفها إلى معرفة، 

يَّ وُخذ أ"، وال يقول: ُكل أيَّ طعاٍم تشتهي، "ُكل أيَّ الطعاِم تشتِهي"فليقل: 

ث أيَّ قلٍم تريد، وهكذا."األقالِم تريد  ، وال تقل: خ 

انتهينا من أي  الموصولة، بقي أي  الكمالية، وهي التي ُيوصف هبا، فتقع نعًتا 

 للنكرة، وحااًل من المعرفة.
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هذه ال ُتضاف إال إلى نكرة، هذه ال تضاف إال إلى نكرة، كاألمثلة السابقة لك 

، أي "سلمُت على رجٍل أيِّ رجلٍ "، "أيِّ رجل   سلمُت على رجل  "أن تقول: 

 سلمُت على رجٍل كامل الرجولة.

، ننصب على الحالية، نعم "سلمُت على خالٍد أيَّ رجلٍ "وتقول يف الحال: 

على معنى سلمُت على خالٍد حالة كونه كامل  "سلمُت على خالٍد أيَّ رجلٍ "

 الرجولية، يعني متصف بصفات الرجولة.

وصولة، التي ال ُتضاف عند الجمهور إال إلى معرفة، وإلى أي  وإلى أي  الم

 الكمالية التي ال ُتضاف إال إلى نكرة، أشار ابن مالك يف قوله:

َصااااااااااااااااْن بِاْلَمْع َِلااااااااااااااااهْ   َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

ا التي يقول: اخصص أي ا حالة كوهنا موصولة، اخصصها بالمعرفة، طيب وأي   

 يوصف هبا بالعكس.

 ِ َْ َفْه( )َوبِاْلَع  يعني اخصصها باإلضافة إلى نكرة. اْلصل

 ثم قال: 

 َونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف َأِو اْ ااااااتِْفَهاَما

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو

ا الموصولة ُتضاف للمعرفة.   عاد فقال بعد أن بين أن أي 

ة، عاد فقال إن أي ا االستفهامية، والشرطية كما وأي ا الكمالية ُتضاف إلى نكر

ل هبا إن شئت النكرة، يعني أضفها إلى  سبق ُتضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، كمِّ

 النكرة، أو أضفها إلى المعرفة كما سبق ذلك.

.  فهذا ما يتعلق بإضافة أي 

: إن أي ا من حيث قطع اإلضافة نوعان:  لكن بقي أن ُيقال يف أي 



 

 
e 

g h 

f  396 
 شرح ألفية ابن مالك

اإلضافة يعني حذف المضاف إليه، المضاف إليه هل ُيحذف أم ال ُيحذف قطع  

؟ أي  يف ذلك على نوعين:  بعد أي 

 النوع األول: ما  لزم اإلضال  معن ى ولفف ا.

يعني ال ُيحذف المضاف إليه بعدها، وهي أي  الكمالية، أي  الكمالية ال ُيحذف 

 المضاف إليه بعدها.

، وتقول:  "أيُّ كتابقرأُت يف كتاٍب "فتقول:  وال تقول: قرأُت يف كتاٍب أي 

 وال تقول: رأيُت طالًبا أي ا، ال تحذف المضاف إليه. "رأيُت طالًبا أيَّ طالٍب "

 والنوع الثاين: ما يلزم اإلضال  معنى.

أما من حيث اللفظ، فلك أن تذكر المضاف إليه، ولك أن تحذف المضاف إليه 

وًما، وذلك مع أي  االستفهامية، والشرطية، بالشرط العام، وهو كونه معل

أي  "أو تقول:  "أيُّ رجٍل عندك"والموصولة، فلك أن تقول يف االستفهامية: 

 ."عندك

 ."أيَّ رجٍل ُتكِرم ُأكِرم"ولك أن تقول يف أي  الشرطية: 

 ."أي ا ُتكِرم ُأكِرم"أو تحذف المضاف إليه، فتقول: 

أكِرم أيَُّهم "ُتصرح بالمضاف إليه، فتقول:  وكذلك يف أي  الموصولة، لك أن

ا ُتريد"، ولك أن تحذف المضاف إليه فتقول: "أكِرم أيَُّهم يجتهد " "ُتريد  "أكِرم أي 

 ."أكِرم أي ا يجتهد"و

إًذا فأي  من األسماء المالزمة لإلضافة، فأي  الكمالية، من األسماء المالزمة 

زم لإلضافة معنًى، ويجوز أن تحذف المضاف لإلضافة معنًى ولفًظا، والبواقي مال

 إليه بحسب البالغة التي يقتضيها الكالم.
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، قال: كذا «أل  العمل ألةل»طيب، ويف الحديث، أحاديث كثيرة، يقول: 

، هنا أي  استفهامية، ُقطعت  ؟ ثم أي  وكذا، ثم يسأل الصحابي، فيقول ماذا؟ ثم أي 

ح بالمضاف إليه؟ المضاف إليه موجود يف الكالم، لكنه ُحذف  عن اإلضافة أو ُصرِّ

لفظه، ال ُيصرح بلفظة، يعني ثم أيُّ العمل أفضل، لكنه حذف وهذا قلنا الحذف 

 جائز.

 [110]اإل  اء: (ک گ گ گ گ ڳڳ): نعم، ومن ذلك قوله 

ُيقدروهنا بأي   [110]اإل  اء: (ک گ گ گ گ ڳڳ)هذه أي  الشرطية، 

 ء الحسنى.اسٍم تدعونه به فله األسما

أيَّ اسٍم ثم حذف المضاف إليه، اسًما لداللة الجواب، فله األسماء الحسنى، 

ما هذه زائدة للتوكيد، يعني أي ا تدعوا فله  [110]اإل  اء: (ک گ گ)فقال: 

 األسماء الحسنى.

فهذا كل ما أردت أن أشرحه يف هذه األبيات الثالثة، التي ذكر فيها ابن مالك 

افة، فيها سؤال يا إخوان، أو ننتقل بعد ذلك مع ابن مالك للبيت حكم أي  يف اإلض

 التالي؟

تفضل ارفع صوتك، هدك أي   بالسكون، والكالم هنا على أي  فدائًما أحاول 

، أي  هذا اسم، اسم استفهام، اسم شرط،  أن أعرهبا، لكي أتبين التشديد، هذه أي 

 ا حرف له معاين من التفصيل.اسم موصول، اسم يوصف به، أما أي   الساكنة هذ

ال هذا حرف، ال عالقة لنا به اآلن، والحروف كما تعرف ال ُتضاف أصاًل، 

 نعم.

ارفع صوتك، ليس هذا مجال الكالم على أي  التفصيلية، هي حرف، والكالم 

عليها له مجاله وتفصيل فيه تفصيله، هذه أي لها أنواع، فليس هذا وقت الكالم 
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 على أي   التفصيلية. 

 نعم يف سؤال يف موضوعنا يا إخوان؟

نعم يمكن أن تعود مثاًل إلى ]مغني اللبيب[، البن هشام، أو ]الجنى الداين[ 

 وهو أوضح وأسهل، فسيذكر لك أي  أنواع أي الساكنة وإعراهبا وإعراب ما بعدها.

 :  ي ، ثِ قال ابن مالك

ْ  َلَمااااااا    اااااااوا نَِضااااااااَل   َلااااااادو  َوَأْلَزمو

 

ااااْدوَ   ِو ِْ َنااااَدرْ َوَنْصاااا و   بَِهااااا َعاااانْهو
 ةأ

ُدن   ُدن، ل  تكلم يف هذا البيت عن اسم من األسماء المالزمة لإلضافة، وهو: ل 

 بفتح الالم وضم الدال وسكون النون.

، وهو من األسماء المالزمة لإلضافة. ُدن   ل 

ُدن  معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. ُدن  ما معناه؟ ل   ل 

ُدن  زيدٍ "تقول:  هذا اسم للمكان الذي جئت منه، اسم، اسٌم  "جئُت مِن ل 

 لمكان الحضور أو زمان الحضور.

ُدن  الصباِح إلى المساء"وتقول:   هنا اسٌم للزمان. "بقيُت يف الدار من ل 

 (ڎ ڈ ڈ ژ)، وقال: [1] و : (ڱ ڱ ڱ ں): قال اهلل 

ول: يعني فهي مثل عند، عند الظرفية كذلك اسٌم للمكان وللزمان، تق [65]الَهَ:

 مكان. "جئُت من عنِد زيد"

ْ  ل وق، أ مها  ا، أو بينهما ل وق، بين عند وَلدو لهك مثل عند ن  أ  بينهما ل ق 

 ل قا : 

 من حيث المعنى. األول: -

 من حيث اللفظ. والثاين: -
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ُدن  وعند، من حيث المعنى، فل ُدن  مختصة بمبدأ الغايات،  الف ق األول بين ل 

جئُت "مكان، يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية، تقول: مبدأ الغاية الزمانية وال

ُدن  زيد  وكاألمثلة السابقة. "من ل 

لكن عند ال واسعة، تكون للمبدأ، وتكون يف أثناء الغاية، يف أولها يف أوسطها 

ُدن  يمكن أن تجعل  يف أثنائها، فلهذا يف كل األمثلة السابقة التي قلناها قبل قليل يف ل 

 د.مكاهنا عن

ُدن  زيد" تقول يف  [1] و : (ڱ ڱ ڱ ں)أو من عند زيد،  "جئُت من ل 

 الكالم من عند حكيم خبير.

تقول يف الكالم، وآتيناه من عندنا علًما؛  [65]الَهَ: (ڎ ڈ ڈ ژ)

 ألهنا كلها تدل على المبدأ، على البداية بداية الغاية.

ُدن  ز"وال تقول:  "جلسُت عند زيدٍ "لكن تقول:  ؛ ألن هذا ليس "يدٍ جلسُت ل 

مبدأ الجلوس، ليس بداية الجلوس، وإنما هو بداية واستمرار، ما يكون فيها لدن، 

 لدن فقط البداية ما تستمر.

، "سكنُت عند فالن"، "بقيُت عند فالن" "نمُت عند أبي" "جلسُت عند زيد"

 هذه عند ألهنا تدل على البداية واالستمرار.

.وال ُيستعمل فيها لدن، إًذا فع ُدن   ند أوسع يف االستعمال من ل 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )آتيناه عن الرجل الصالح،  طيب قال 

 .[65]الَهَ: (ڈ ڈ ژ

كالهما يدل على اتبداء الغاية، إتيان الرحمة من عند اهلل، والتعليم من ل ُدن اهلل، 

. ُدن   فلهذا يف الكالم يمكن أن تقول يف الموضعين عند، أو تقول يف الموضعين، ل 
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إنما غاير بينهما طلًبا للمخالفة اللفظية، لكي ال تتكرر الكلمة  لمفس و :قال ا 

 يف موضعين، ولعل هناك أسراًرا أعمق من ذلك.

فهذا هو الفرق المعنوي بينهما، أما الفرق اللفظي، وهو الذي يهمنا اآلن، فهو 

 أن عند مالزمة لإلضافة معنًى ولفًظا.

المضاف إليه ال بد أن ُيذكر  "د زيدٍ جئُت من عن"و "جلسُت عند زيدٍ "تقول: 

لفظه وال يمكن أن ُيحذف، يعني نقول: ما لإلضافة ال ُتقطع، ال نحذف المضاف 

 إليه.

، فل ُدن أيًضا تلزم اإلضافة لفًظا ومعنًى، إال مع كلمة واحدة ورد هبا  ُدن  أما ل 

ة"السماع، وهي كلمة  و   ."ُغد 

انتظرتك من "ف زيد، لكن لو قلت: هنا ما تحذ "جئُت من ل ُدن زيدٍ "فتقول: 

ٍة إلى الظهر و  ُدن ُغد   ."ل 

الُغدوة هي الغداة، والغداة يف المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 

 يعني أول اليوم، أول النهار.

هنا لها خاصية جاءت يف  "مِن ل ُدن ُغدوة"فإذا أضفتها إلى ل ُدن فقلت: 

 لك أن تقطع.السماع، وهي: أنه لك أن ُتضيف و

 بل لك ليها ثالث  أوجه: 

وهذا هو الوجه األكثر يف االستعمال، وهو الموافق  الوجه األول: أ   وةيَ،

 للقياس، كما هو ظاهر.

ٍة إلى المساء"فتقول:  و  ُدن ُغد  يعني من هذا الوقت إلى هذا  "انتظرُتك  مِن ل 

 مساء.الوقت، فأضفت من ل ُدن ُغدوة، يعني من عند الصباح إلى ال
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 والوجه الثاين.طيب، 

دَوة. ِو  الوجه الثاين:  و ال ط  عن اإلضال ، ونص و 

ة إلى المساء"فماذا نقول:  ُدن  ُغدو  ةً "مِن ل  ُدن  إلى  "، مِن ل ُدن ُغدو  أضفت ل 

ج ذلك؟ قالوا: إن  ًة طبًعا ما أضفت؛ ألنك نصبت، ما جررت، كيف ُنخرِّ ُغدو 

 إليه. اإلضافة هنا مقطوعة، حذفنا المضاف

ًة المنصوبة هذه، فهي إما تمييز كقولك:  و  ا"وأما ُغد  انتصبت  "صاٌع ُبر 

أو انتصبت  "ضارٌب رجاًل "كالتمييز، أو انتصبت بالتشبيه بالمفعول به، كقولك: 

ة، أي:  ر  د   فحذفنا كان. "مِن ل ُدن كان الوقُت ُغدوةً "بكان ناقصة ُمق 

جيزون لك يف ل ُدن غدوٍة أن تنصب كل هذه تخريجات، أما السماع فهو أهنم يُ 

 غدوة فتقول: مِن ل ُدن غدوًة.

 والشواهد على ذلك متعددة، من ذلك قول أبي سفيان بن حرب: 

ِو  هاا ِل َمْزَجااَ  الَلااِ  ماانه  وَمااا َزاَل مو

 

وِب   اااا و اااادَوة  فتااااى َ َنااااْت لِغو ِو   ْ  َلاااادو

عني يصف شجاعته يف الحرب، ويقول: إين قريب منهم، كالكلب المزجور، ي 

الكلب عندما تزجره، عندما يزجره أهله، يعني يبتعد قلياًل ويجلس، فيقول: أنا 

 كنت قريًبا منهم مِن الغدوة إلى الغرب.

دَوة  فتى َ َنْت لغ وِب  ِو  ِمن َلدو  

ة: م   وقال ذو الرُّ

ااحى ااْدَوة  فتااى ن ا امَتااَدْط الة  ِو   ْ  َلاادو

 

َو   َِلاا ْحَ ااَحا  المو  وَفااثَّ الَ طِااينو ال َّ

حى(    ْدَوة  فتى ن ا امَتَدْط الة  ِو   ْ  يعني من الغداة إلى الضحى.)َلدو

: اإلضافة ل ُدن غدوًة، وهذا األكثر يف السماع، وهو لالوجه األولطيب، إًذا 
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 الموافق للقياس. 

ُدن  غدوًة. الوجه الثاين:  نصب ُغدوة ل 

 رفع ُغدوٌة. الوجه الثالث:

ٌة، وهذا الوجه حكاه الك ُدن  ُغدو  وفيون عن العرب، ولكن يحكِه البصريون، ل 

ٌة فاعل لكان تامة محذوفة.  وقالوا يف تخريجه: إن ُغدو 

ُدن  حدثت  كان التامة هي التي بمعنى ُوجد أو حدث أو حصل، يعني مِن ل 

ة إلى المساء.  ُغدوة، يعني ُوجدت حصلت ُغدو 

 ، نعم.فهذا ما يتعلق بل ُدن، فيها سؤال يا إخوان؟ المسألة فيها قليل

ُدن  مالزمة لإلضافة لفًظا ومعنًى، إال إذا ُأضيفت إلى ُغدوة. ل   و 

فيصح فيها اإلضافة والقطع، إذا صحَّ فيها القطع، يعني اإلضافة معنوية، ُحذف 

 المضاف إليه، فصارت مالزمة لإلضافة معنًى ال لفًظا.

افة، وهو طيب، ثم انتقل ابن مالك لذكر اسٍم آخر مِن األسماء المالزمة لإلض

 مع، فقال:

ِ ااااااْل   َوَمااااااَ  َمااااااْ  لِْيَهااااااا َقِلْياااااالض َونو

 

ْو أ َيتَِّصااااااْل   َو اااااا  َلااااااْتحض َوَذْساااااا ض لِسو

ومع من األسماء التي ت غلُِب عليها اإلضافة، وال  "مع"تكلم يف هذا البيت على  

تلزم اإلضافة، من األسماء التي تغلب عليها اإلضافة، ليست من األسماء المالزمة 

ألنَّا سنذكر بعد قليل أهنا قد ُتفرد يعني تأيت غير مضافة، لكن األغلب يف لإلضافة؛ 

 االستعمال أهنا تكون مضافة.

مع ما معناها؟ الجواب: اسٌم لمكان االجتماع، اسم لمكان االجتماع، يعني 

ظرف لمكان االجتماع، إال أهنا أعم من الظرف، اسم لمكان االجتماع، فتأيت 
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 فية، وقد تقع مباشرة خربًا.ظرًفا، تنتصب على الظر

فهي اسٌم لمكان  "ذهب ُت مع زيد"وقد تأيت ظرًفا  "محمد مع زيد"فتقول: 

 االجتماع.

طب نوعها؟ اسم أم حرف؟ هي اسم، عند النحويين اسٌم بدليل دخوِل مِن 

ِعهِ "عليها، كحكاية سيبويه عن العرب أهنم يقولون:   ."ذهبُت مِن م 

ف:  ومِن ذلك قراءة شاذة ليحيى رِّ ی جئ حئ مئ )بن يعمر، وطلحة بن ُمص 

 [24]األنبياء: (ی جئ حئ)وقراءة الجمهور قراءتنا  ،[24]األنبياء: (ىئ يئ جبحب

ن بالفتح،  جئ حئ مئ ىئ يئ )أما هما قرأا  ،[24]األنبياء: (حئ مئ ىئ يئ جبحب)م 

 فأدخلوا مِن على مع. [24]األنبياء: (جبحب

 نصب.وأيًضا يدل على اسميتها، كما سيأيت أهنا ُتفرد فتُ 

والتنوين كما نعرف ال يدخل إال على األسماء، فهي  "ذهب ن ا مًعا"كقولك: 

 اسم، اتفقنا على أهنا اسم.

 اسم ُمعرب أم اسٌم مبني؟ الجواب: هي اسٌم معرب عند جمهور العرب.

هُ "فتقول:  هُ "فتنصبه ألنه ظرف،  "ذهبُت مع  ع  هب ن ا مًعا"وتقول:  "ذهب ُت م   "ذ 

ِعهِ "فإن دخلت عليه مِن ستجُره، وتقول:  فتنصبه؛ ألنه حال، كما  "ذهب ُت مِن م 

 حكى سيبويه، فهو اسم ُمعرب.

هُ " وبعض الع ب يبنك  يع الَلم  ما على السَو ، لي ول: ع  ، وهذه "ذهبُت م 

اللغة طبًعا الخالف بين العرب أنفسهم، ليس خالًفا بين النحويين، فجمهور 

هُ  ذهبُت "العرب يجعله اسًما ُمعرًبا  وبعض العرب يجعله اسًما مبني على  "مع 

هُ "السكون  ع  ، وهذه اللغة نجدها اآلن كثيًرا يف المجتمعات العربية، فهي "ذهبُت م 
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 لغة صحيحة، ال غضاضة يف استعمالها. 

 قال الشاعر يف هذه اللغة:

اااااِ َو ِو و اااااواَل َمْع  ل ِي اااااك مااااانَ

 

ااااااااا  ِْ لَِمام  َو  ونْ  ذانااااااااْت َمااااااااَوَ  و

ُكم   ع  ن  العين.فقال: م  كَّ  فس 

ع  على لغة جمهور العرب اسم، وعلى هذه اللغة  وبعض النحويين، يقول: إن م 

القليلة التي يبنوهنا على السكون مع  حرف جر، وهذا من المذاهب الضعيفة 

المستخدمة يف النحو، هذا قول ضعيف، ال يسنده قياس، بل الصحيح أهنا اسٌم 

 دائًما.

 بن مالك بقوله:وإلى هاتين اللغتين، أشار ا

 َقِلْيلض  لِْيَها َم ْ  َوَم َ 

ع  بالسكون، مع  مع  فيها قليل، إًذا  يقول مع هذا االسم، يأيت فيه قلياًل أن ُيقال م 

ع  زيد"فاألكثر عن العرب أهنم يقولون: مع   هُ " "جئُت م  لكن بعضه  "جئُت مع 

هُ "و "جئُت مع  زيدٍ "ُيسكن فيقول:   ."جئُت مع 

جئُت مع  "اللغة القليلة التي ُيسكنون فيها العين، فيقولون: طيب، وعلى هذه 

هُ "و "زيدٍ   "جئُت مع  الناس"ما حكمها إذا التقت بساكن؟ كأن تقول:  "جئُت مع 

وال سنحذف الهمزة همزة الوصل يف درج  "ال"سيكون بعدها  "جئُت مع  الرجل"

للغة ساكنة، ألتقى الكالم، فتكون الالم ساكنة، فالالم ساكنة والعين على هذه ا

ساكنان كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على األصل يف التخاصم اللتقاء 

 "جئُت مع  الناس"ولك الفتح تخفيًفا فتقول:  "جئُت مِع الناس"الساكنين، فتقول: 

 كالهما مسموع يف كلمة مع  إذا التقت بساكن بعدها.

 ح، ولك الكسر.إًذا فإذا التقت بساكٍن بعدها يف هذه اللغة، فلك الفت
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 وهذا قوٌل لمالك:

ِ اااااااااااااْل َلاااااااااااااْتحض َوَذْسااااااااااااا ض   َونو

 

ْو أ َيتَِّصاااااااااااااااااااااْل   َو ااااااااااااااااااااا  لِسو

 إذا اتصل هبا ساكن، فنُقل جاء يف السماع الفتح والكسر حينئذ. 

أما على لغة جمهور العرب، الذين يجعلونه اسًما ُمعرًبا، فليس لك إال أن 

 المة نصبه الفتحة.ألنه حينئذ ظرف منصوب، وع "جئُت مع  الناس"تقول: 

فهذه مع  وهي مضافة، وقلنا هذا هو األغلب فيها، لكنها ال ُتالزم اإلضافة؛ 

ألهنا قد ُتفرد، وهذا المصطلح مصطلح اإلفراد إذا استعملناه يف باب اإلضافة، 

 فماذا نريد باإلفراد يف باب اإلضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة.

ن ُنضيف أو ال نضيف، تقول: الكلمة تأيت إما أن نضيف وإما أن ُنفرد، إما أ

مفردة، يعني غير مضافة، هذا مصطلح خاص يف هذا الباب، وكذلك يف باب 

 النداء، وكذلك يف باب ال النافية للجنس.

فلك أن ُتفرد هذه الكلمة فال تضيفها، فحينئذ تنصبها بالتنوين، ويكون معناها 

 جميًعا.

ن ا مًعا"و "جئن ا مًعا"و "ذهب ن ا مًعا"فتقول:   ."جلس 

فمًعا هذا اسم مفرد، يعني ليس مضاًفا ثم حذفنا المضاف إليه، ال هذا أصاًل ما 

أضيف، هذا اسم بمعنى جميًعا، واألمثلة على ذلك كثيرة، هذا االستعمال، ومِن 

 ذلك قول: امرئ القيس للمعلقة يف البيت المشهور:

ااااااا ااااااْدبِ أ مع  ْ باااااالأ مو اااااا أ ِمَفاااااا أ مو ََ  ِم

 

 وِ  صْ أ َفَطهو السايلو ِمان َعِلاكَذمْلمو  

 ومِن ذلك قول ُمتمم بن ُنويرة يف رثاء أخيه مالك، قال: 

اااااااا  َ  لَلَماااااااا َ َفَ ْقنَاااااااا ذااااااالنِك ومال

 

ِْ َنبِااات ليَلااا أ مااا َ    َلااا
 لِطواااوِل اْشاااتياقأ
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 وكقوله أيًضا يف هذه القصيدة: 

اااااَيذِ َنا  ا الباااااِث الحااااازيَن ببثِاااااهِ   يو

 

اااان ا َفنَاااِت األولاااى َ اااَمْعنَ    ا لهاااا مع 

 وكقول الخنساء: 

اااااااا وا مع   وأْلنَاااااااى ِرجاااااااالك َلَباااااااا و

 

ا   لَلْصااااااَبَح قلبِااااااك بهااااااِ مسااااااَتَفز 

واألمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جًدا، فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان  

. ع   يف كلمة م 

 طيب، يف سؤال يا إخوان؟ نعم.

وهذه القبيلة لغتها كذا، الخالف بين العرب هذه لغات، هذه القبيلة لغتها كذا، 

وقد تكون اللغات متساوية يف الكثرة، كخالف العرب يف إعمال ما النافية، 

فالحجازيون يعملوهنا عمل ليس وبلغتهم نزل القرآن، والتميميون، يعني بقية 

العرب غير الحجازيين ال يعملوهنا، ُيهملوهنا حرف مهمل، نقول هذا خطأ وهذا 

 ، ال هذه لغات، ما نحكم عليها بصح أو خطأ.صحيح، هذا قوي وهذا ضعيف

، إذ ذكر اسًما من األسماء  ننتقل بعد ذلك مع اإلمام ابن مالك

 المالزمة لإلضافة، وهو غير.

 : فقال 

ْياااَ ا  نْ  َعاااِدْمَت َماااا َِ ِْ بِنَااااء    َواْضااامو

 

اااااِدَما  ََ َناِوياااااف َماااااا عو  َلاااااهو أوِضاااااْي

ألسماء المالزمة لإلضافة معنى، من تكلم يف هذا البيت على غير، وغير من ا 

األسماء المالزمة لإلضافة معنى، يعني المضاف إليه قد ُيحذف أو ال ُيحذف؟ أنه 

 قد ُيحذف.

ما معنى غير؟ غير اسٌم داٌل على مخالفة ما قبله لما بعده، وهذا واضح، الليل 

 غير النهار، والسكون غير الحركة، ومحمد غير زيد، وهكذا.
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من حيث اإلضافة ومن حيث اإلعراب؟ نقول: كلمة غير لك  طيب، ما حكمه

ح بالمضاف إليها، وهذا األكثر يف استعمالها طبًعا، واألكثر غير صرحنا  أن ُتصرِّ

 بالمضاف إليه وجب إعراهبا.

إذا كان المضاف إليها مذكوًرا فليس فيها حينئذ إال اإلعراب، على حسب 

ك"و "جاءين رجٌل غيُرك": اإلعراب، رفًعا أو نصًبا أو جًرا، تقول  "رأيُت رجاًل غير 

 وهكذا؛ ألن المضاف إليه مذكور. "مررُت برجٍل غيِرك"و

  ي ، لإ  وقعت ِي ض بعد ذلم  لي ؟ 

فحينئذ  "جاء  محمٌد ليس  غير  "فإن وقعت غيٌر بعد كلمة ليس، كأن تقول: 

هو الكثير  يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل، وأن تحذف المضاف إليه، وهذا

 يف االستعمال.

أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره الجاِئي"، أو تقول: "جاء  محمٌد ليس  غيرُ "فتقول: 

ه"أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره" فلك أن ُتصرح بالمضاف  "جاء  محمٌد ليس  غير 

 إليه، ولك أن تحذف.

ٌد جاء  محم"أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره"فإن صرحت بالمضاف إليه، فقلت: 

ه  فحينئذ ليس لك فيه إال اإلعراب كما ذكرنا قبل قليل. "ليس  غير 

 وإن حذفت المضاف إليه؟ 

اشرتيُت "و "تصدقت بألِف رياٍل ليس  غيرُ "و "جاء  محمٌد ليس  غيرُ "قلت: 

 ."خمسة  كتٍب ليس  غيرُ 

فغيُر حينئذ بضم بال تنوين، هكذا جاء السماع، ليس  غيُر، إذا حذفت المضاف 

 إليه.
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 لهل  يع الةم  بهيا األ لوب ضم  بناء، أم ضم  نع اب؟  

على خالف، فجمهور النحويين، على أن الضم هنا ضم بناء، قالوا: بأهنا حينئذ 

يعني بعد حذف المضاف إليه، صارت كالظروف يف اإلهبام، الظرف وسيأيت الكالم 

ا ُمبهم، قد يكون بعد قليل على الظروف، فيها إهبام، كلمة أمام، أين مكان أمام؟ هذ

 أمامي، أمام السيارة، أمام العمارة، أمام محمد هذا ُمبهم، هذا يعني أمر نسبي.

وكذلك كلمة غير، ففيها إهبام؛ ألهنا قد تطلق على كل ُمغاير، فقالوا: إن كلمة 

 غير هنا ُأجليت ُمجرى الظروف؛ ألهنا مثلها يف اإلهبام.

أنك إذا حذفت المضاف إليه والظروف سيأيت بعد قليل إن سمح الوقت، 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)بعدها بنيت ها على الضم يف األكثر، كقوله تعالى: 

 ، فهذا هو قول الجمهور.[4]ال وم:

 إًذا ليس غيُر، غيُر هذه الضمة ضمة بناء أو إعراب؟ قلنا بناء.

طيب، كلمة غيُر اسم ليس أم خرب ليس، أم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها 

 ن الضمة هنا ضمة بناء، ما تدل على إعراب.الوجهان؛ أل

يعني جاء  "ليس  غيُره الجاِئي"فلك أن تجعله اسم ليس، فيكون التقدير، 

 محمٌد ليس  غير، يعني ليس  غيُره الجائِي.

ه. ي غير 
 أو تجعل غيُر الخرب، خرب ليس، فيكون التقدير جاء  محمٌد ليس  الجائِ

النحو نريد م ن؟ نريد األوسط، وهو  وقال األخفش، عندما نقول األخفش يف

سعيد بن مسعدة أكرب تالميذ سيبويه، وقال األخفش: بل الضمة ضمة إعراب؛ ألنه 

( لماذا ُحذف التنوين؟ قال: ُحذف التنوين تخفيًفا؛ 1:1:50@ال موجب للبناء، )

ألن المضاف إليه منوٌي لفظه، حذفنا المضاف إليه، ونوينا اللفظ، كأنه موجود، 

 ما يمكن أن تقول غيُره لتنوين غير، والهاء هذه موجودة.أنت 
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 طب حذفناها ونويناها؟ نقول فبقيت الكلمة هكذا بال تنوين.

طيب، فإن قيل له: طيب لماذا ال موجوب للبناء؟ والجمهور يقولون: إهنا 

محمولة على الظروف، والظروف باتفاق، أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها 

 .[4]ال وم: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)كقوله:  بنيتها على الضم،

قال: إن كلمة غير ليست ظرًفا، هل هي اسم يدل على زمان، أو مكان؟ قال: 

ليست ظرًفا، وإنما هي اسٌم، اسم ليس ظرًفا، مثل كلمة كل وكلمة بعض، ولكن 

ُيضعُف قوله أن حذف التنوين هنا ال يكفي ما قاله فيه من تعليل، فال يجوز لك يف 

ك  يا محمد"تقول مثاًل: أعطني قلم  يا محمد، تريد  الكالم أن ، ما "أعطني قلم 

تقول أنا أنوي ذلك فلهذا ال ُأنِون، ال هذا ليس له قياس، ولم يأيت يف لسماع لكي 

 ُيقاس عليه هبذه الطريقة.

فلهذا لو جاء شيء من ذلك لوجب أن نبحث له عن تعليل لنُلحقه بما يذهب 

 إليه بعده، كما فعل الجمهور.تنوينه إذا ُحذف المضاف 

على كل حال، على قول األخفش، إن الضمة ضمة إعراب، فغير حينئذ اسم 

ليس أو خرب ليس؟ أو يجوز فيها الوجهين كما قال الجمهور؟ ليس فيها إال أهنا 

 ."ليس  غيُره الجائِي"اسم ليس والخرب محذوف على تقدير 

ن ُأضيفت وجب إعراهبا، وإن ُحذف فهذا ما يتعلق يا إخوان بكلمة غير، إًذا إ

المضاف إليه وال ُيحذف إال بعد ليس، ُبنيت على الضم عند الجمهور، وكانت 

 الضمة ضمة إعراب عند األخفش.

نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غير، إذا وقعت  لإ  قال قائل بعد  لك:

قُت بألِف بعد ليس، طب إذا وقعت بعد ال؟ أال ُيقال جاء محمٌد ال غير، وتصد

 .. وهكذا..رياٍل ال غير
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فالجواب: إن النحويين لم ينصوا على، إن النحويين المتقدمين لم ينصوا على  

شيء يف ذلك، وأول من نص عليه ابن هشام صاحب ]المغني[ ]مغني اللبيب 

وأوضح المسالك[ فخطَّأ هذا األسلوب، وقال: إنه من الحال للفقهاء؛ ألن غير ال 

 يه بعدها إال إذا وقعت بعد ليس.ُيحذف المضاف إل

وظاهر كالم المتقدمين من النحويين، أن الحكم شامل، إذا وقعت بعد ليس، 

أو وقعت بعد ال، وابن مالك أيًضا لم ينص يف المسألة على شيء، إال أنه يف باب 

 آخر وهو باب القسم، استشهد ببيت عن العرب، فيه قولهم ال غيُر.

ب ال غيُر جائٌز كأسلوب ليس  غيُر على ظاهر أن أسلو لالْالص  يف  لك:

كالم المتقدمين، وإن نص ابن هشام على أن هذا لحن، مع أن ابن هشام نفسه 

استعمل، هذا األسلوب كثيًرا يف كتابه بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطر، 

 استعمله، كأن األمر غلب عليه، والعادة جرت على لسانه.

مة غير، لننتقل إلى البيتين الباقيين يف هذه األبيات، طيب، هذا ما يتعلق بكل

 لعلنا ننتهي منها كما خططنا يف أول الدرس.

 يف آأ   يع األبياط:  ل ال ابن مالك

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااااَ ا  َل  َوَأْعَ بوااااااَوا َنْصااااااَبف نَ ا َمااااااا نو

 

ذِااااَ اَقاااابْ    ال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

يف هذين البيتين على أسماء الجهات، وعلى قبل وبعد، وعلى   فتكلم 

 أول ودون، وعن.

هذه الكلمات تكلم عليها يف هذين البيتين، من حيث اإلضافة، وتكلم أيًضا 

معها على كلمة حسب، إال أن حسب سنجرئ الكالم عليها؛ ألهنا ال تدخل يف هذه 

 كلمات، كما سنعرف يف هناية الشرح.ال
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أما أسماء الجهات، فالمراد بأسماء الجهات هنا، أسماء الجهات الست 

 النسبية، وهي: أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين وشمال، وما يف معناها.

 فأمام يف معناه قدام، وهي كلمة فصيحة.

وذات وخلف يف معناها وراء، وفوق وأعلى، وعن وتحت، وأسفل، ويمين، 

 اليمين، وشمال وذات الشمال.

هذه أسماء الجهات عند النحويين، وتسمى بأسماء الجهات الستة النسبية، 

بخالف أسماء الجهات األصلية الجغرافية، وهي: الشمال بفتح الشين، 

والجنوب، والغرب والشرق، فهذه ليست ظروًفا، ليست ظروًفا وإنما هي أسماء 

 د واسع، اسم.غير ظروف، فتقول: شمال البال

 
 
فلو أردت الظروف منها، كنت تضيف إليها ياء مشددة، فتقول: شمالي

.
 
، وشرقي

 
، وغربي

 
 وجنوبي

 المسجد"فتقول: 
َّ
وال تقول سكنت شرق المسجد، وسكنُت  "سكنُت غربي

 الرياض، إذا أردت الظرفية، وال تقول: 
َّ
جنوب الرياض، وتقول سكنُت جنوبي

 سكنُت جنوب الرياض.

لرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياض، جنوب الرياض كبيرة، جنوب ا

جنوب الرياض كبير، جنوب الرياض بعيد، منطقة، فإذا أردت الظرفية، فتأيت 

 بالمشددة.

فال تقول: سنكُت شرق المسجد، إال إذا سكنت  شرق المسجد، يعني أخذت 

  شرق المسجد هذا الجهة التي شرق المسجد وسكنت، لكن إذا سكنت  
 
شرقي

 المسجد 
 
 المسجد، فتقول: شرقي

 
المسجد، يعني يف هذه الجهة التي هي شرقي

بالياء المشددة، وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده يف باب المفعول معه، يف 
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 باب المفعول فيه، ظرف الزمان والمكان. 

ظرًفا، فإن جنوًبا حينئذ حال، بمعنى ُمجنًِبا، وليست  "ذهبُت جنوًبا"فلو قلت: 

 وهذا كله شرحناه يف باب المفعول فيه.

فهذا المراد بأسماء الجهات هنا، وأما قبل وبعد، وأول، ودون، وعن، فهذه 

ظروف واضحة تقول جلسُت قبله، وبعده، وجلسُت أول  الناس، وجلسُت دون 

 الناس.

وأما حسب قلنا سيأيت الكالم عليها بعد ذلك؛ ألننا سنقول إهنا ُتخالف هذه 

 لمات يف الحكم وإن كان ابن مالك جمعها، إال أن جمعه منقود.الك

 ي ، أ ماء المهاط الست، وقبل وبعد، وأول، و و ، وعن، ما فَمها من 

 فيث اإلضال ؟

 ن ول لها فالتا :

إما أن تذكر المضاف إليه، أي أن ُتصرح بالمضاف إليه، وهذا هو الكثير، 

ب موقعها من اإلعراب، إما ظرًفا فحينئذ ليس فيها إال اإلعراب، ُتعرب بحس

 فُتنصب، وإما مسبوقة بِمن فُتجر.

ُه، وجئُت  بلِِه، ومِن بعِده، وجلسُت أمام  ه، ومن ق  تقول: جئُت قبل  الظهِر وبعد 

 .. وهكذا..مِن أمامِه

 لهيع الحال  األولى، أ   وص ح بالمةاَ نليه.

 الحال  الثاني : أ    طعها عن اإلضال .

ا عن اإلضافة؟ أي تحذف المضاف إليه، وهذا جائز معها ما معنى تقطعه

 جميًعا.
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فإذا قطعتها عن اإلضافة، يعني حذفت المضاف إليه، جاز لك حينئذ ثالثة 

 أوجه فيها:

 أن تبنيها على الضم. الوجه األول:

فتقول يف األمثلة: تقول مثاًل: ال تتأخر عن االجتماع، فتقول: سآيت قبُل إن شاء  

، تقصد قبل االجتماع، لكن حذفت المضاف "سأيت من قبُل إن شاء  اهلل"، أو "اهلل

 إليه االجتماع، فبنيت الظرف على الضم.

فتبني  "سنُحيُط باألعداِء من أماُم ومِن خلُف ومِن يميُن ومِن شمال"وتقول: 

 على الضم؛ ألنك حذفت المضاف إليه.

 ، أي أمامهم."جاء  الناُس وأخوك  أمامُ "وتقول: 

 أي من أعاله. "دخلُت البيت  مِن علوُ "ل: وتقو

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)يف قراءة العشرة:  ومِن ذلك قوله 

 المعنى واهلل أعلم، مِن قبل الغلب ومن بعِد الغلب. [4]ال وم:

 [230]الب  ة: (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب) :وقال 

 أي من بعد ذلك، من بعد طالقه.

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)وقال: 

 أي من قبل ذلك، يعني من قبل أن يعلمهم. [164 ا :]آل عم

 والشواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر:

دامو   لَعَن اإلله َ ِعَل  بن مسال  لعن ا يو نو عليِه ِمن قو

 أي من قدامه.
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 وقال معل بن أوس: 

و ذمااااااا أ ِرل ونين ألوَجاااااالو   َلعْماااااا و

 

نَاااااااا َ ْعااااااادو المنََيااااااا و َأَولو    علاااااااى أيل

 ، يعني أول  األمرين.وإنما قال أوُل  

 وقال ُعثي بن مالك الُعقيلي:

َ  ن  ِمن وراءو وراءو  ن ل اءو َو  ن ا أنا لِ أووَمن عليك ولِ ي

 أي من وراِء أو من ورائك، فحذف المضاف إليه.

 وقال الفرزدق:

 وَل ااااد َ ااااَدْ طو عليااااَك ذاااالَّ َثنياااا أ 

 

اااو  ليااا أ ِماااْن َعلو  وأَ ْياااتو نحاااَو بناااك ذو

 أي من أعاله. 

 أبو النجم، يف وصف الفرس: وقال

َ َيضو   َأْق و من َ ْحتو عو

 َأْق و من َ ْحتو َع ِيضض ِمن َعلوو

 وقال الشنفر  يف قصيدته المشهورة الالمية:

 َ ؤوبو لتل ك ِمن  وَحْيتو وِمن َعلوو

والشواهد كثيرة على ذلك، لكن هذا هو األكثر فيها، األكثر يف الظروف إذا 

 ا، أن ُتبنى على الضم، وقلنا هذه قراءة العشرة.حذفنا المضاف إليه بعده

الوجه الثاين: إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف، أن ُتعربه بتنوين، 

-وهذا بعد الوجه األول يف الكثرة، فإذا قيل ال تتأخر عن اجتماع، تقول سآيت قباًل 

اٍم ومن خلٍف ، وسنحيط باألعداء من أم-إن شاء اهلل-أو سآيت من قبلٍ  -إن شاء اهلل

 وعن يميٍن وعن شماٍل.
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وجاء  الناُس وأخوك  أماًما، ودخلُت البيت  مِن عٍل، فُتعرب بالتنوين، ُتعرب 

 بحسب اإلعراب وتنون.

 قال عبد اهلل بن يعرب، وكان له ثأٌر فأدركه، قال:

 و ااااَ  لاااَك ال ااا ابو وذناااتو قاااابال  

 

 أذااااااا و أِااااااب  بالماااااااِء الفاااااا اِط  

 فقال: قباًل. 

 اآلخر:وقال 

 ونحاااانو قَتْلنَااااا األوْ ااااَد أوْ ااااَد أفياااا أ 

 

ا   أمااا  
ةأ ا علاااى لاااي   لَماااا شااا بوا بعاااد 

 أي بعد ذلك. 

إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف، أن ُتعربه  والوجه الثالث:طيب، 

بال تنوين، أن ُتعربه فإن ظرف تنصبه، وإن كان مسبوًقا بِمن تجره، ُتعربه لكن بال 

 األوجه.تنوين، وهذا أقلُّ 

سأيت "أو  "-إن شاء  اهلل-سآيت قبل  "فإذا قيل: ال تتأخر عن االجتماع، تقول: 

، وتقول: سنُحيُط باألعداِء من أماِم ومن خلِف وعن يميِن "من قبِل إن شاء اهلل

 ."وعن شمالِ 

ِل يا "، و"جاء  الناُس وأخوك  أمام  يا محمد"وتقول:  دخلُت البيت  من ع 

 ."محمد

 األمُر مِن قبِل ومن الشواهد 
ِ
على ذلك، قراءة شاذة للجحربي والُعقيلي، )هلل

 ومِن بعِد(.

 وقال الشاعر: 

اال  َمااوَلى ق اباا أ لَمااا  وِماان قبااِل نااا   ذو

 

َو    َعَطَفااااات ماااااول ى علياااااه العوا ِااااا
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 يعني ومن قبل ذلك. وِمن قبِل،فقال:  

 وقال امرؤ القيس: 

ااااااا ااااااْدبِ أ مع  ْ باااااالأ مو اااااا أ ِمَفاااااا أ مو ََ  ِم

 

وِ  صْ أ َفَطاهو السايلو ِمان َعالِ َذملْ    مو

هذا البيت اآلن، هل هو من الوجه الثالث؟ اإلعراب بال تنوين؟ من عِل أو من  

الوجه الثاين اإلعراب بالتنوين، يعني أصله من عٍل؟ لكنه نون من أجل البيت؟ 

 الوجهان محتمالن، وكونه من الوجه الثاين هو األرجح، حماًل على األكثر.

ه هي التي جاءت يف السماع، هكذا اللغة، حاول النحويون أن هذه األوج

يعللوا، وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه األول، وهو األكثر وهو البناء على 

 الضم، فإن العرب حذفت المضاف إليه، ونوت معناه دون لفظه.

 نوت المعنى دون اللفظ، ولهذا بنوا على الضم، تنبيًها لهذا العمل.

ه الثالث وهو اإلعراب بال تنوين، من قبِل من بعِد، فالعرب حذفوا وأما الوج

المضاف إليه، ونووا لفظ المضاف إليه، ومعناه، فأما اللفظ موجود، فتقول: من 

 ( أن تنون، نوى اللفظ.1:20:30@بعِد، أي من بعد ذلك، و)
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 الدرس السابع والستون
 

الم على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس

 ...أما بعدوأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

من هجرة المصطفى  1432االثنين الثالث والعشرين من ربيع اآلخر من سنة 

 يف جامع الراجح يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض، نعقد بحمد ،

عليه – وتوفيقه، الدرس السادس والستين، من دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ اهلل

 . -رحمة اهلل

وما زال الكالم يف ]باب اإلضافة[، وكنا يف الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا 

على آخر مسألة من مسائل هذا الباب، وهي تتعلق باألسماء المالزمة لإلضافة، 

  يف قوله: وهي التي ذكرها ابن مالك 

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااااَ ا  َل  َوَأْعَ بوااااااَوا َنْصااااااَبف نَ ا َمااااااا نو

 

ذِااااَ ا   َقااااْبال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

قبل، وبعد، وحسب، "فأسماء الجهات، واألسماء المذكورة معها وهي:  

من حيث اإلضافة، المضاف إليه يجوز أن  هذه لها حكم "وأول، ودون، وعن

ُيحذف، وإذا ُحذف ففيها ثالثة أوجه ذكرناها يف الدرس الماضي، أعالها وأكثرها 

البناء على الضم، وبعد ذلك اإلعراب بتنوين، وأقل هذه األوجه اإلعراب بال 

 تنوين.
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ا المذكورة يف البيت األول، إذ ذكره "حسب"وكنا قد أخرنا الكالم على كلمة  

 ابن مالك مع هذه الكلمات، فقال:

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ُذكر يف البيت، سوى حسب، فإن  

 لها كالًما خاًصا سنذكره يف آخر الدرس.

 -إن شاء اهلل تعالى-هذا الدرس إال أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرها، فنبدأ

 بذكرها وبيان حكمها.

تختلف عن بقية الكلمات المذكورة يف البيت، وكل  "حسب"فنقول: إن كلمة 

، "حسب"الكلمات المذكورة يف البيت ظروف، يعني تدل على زمان أو مكان، إال 

فليست ظرًفا، وإنما هي اسم غير ظرف، اسم كبقية األسماء التي ال تدل على 

 رفية، فهي اسم بمعنى كاٍف.ظ

ومع ذلك هي من األسماء المالزمة لإلضافة معنًى، وقولنا من األسماء 

المالزمة لإلضافة معنًى، يعني أن المضاف إليها يجوز أن ُيذكر ويجوز أن ُيحذف، 

 فالمضاف إليها إما أن ُيذكر وإما أن ُيحذف.

رها، فتقع حينئذ صفة فإذا ُذكر المضاف إليها، فليس فيها إال اإلعراب كغي

ُت برجٍل حسبِك  من رجل"لنكرة، وحااًل للمعرفة، فتقول:  أي: مررُت  "مرر 

 برجٍل كاٍف لك عن غيره، فهو صفة، حسبك صفة لرجل.

أي: مررُت به كافًيا لك عن غيره،  "مررُت بمحمٍد حسب ك  مِن رجل"وتقول: 

 فهو حال.

ب من الكلمات الموغلة يف والسبب يف ذلك ما ذكرناه من قبل: إن كلمة حس

اإلهبام، كغير ونحوها مما ال يتعرف باإلضافة، فإذا قلنا حسب ك أو حسبِك أو 
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 حسُبك وأضفناها فإهنا ال تكتسب التعريف، إليغالها يف اإلهبام، فتبقى نكرة.

مررُت برجٍل حسبِك  "ولهذا إذا جاءت مع نكرة، صارت صفة لها، كقولنا: 

مررُت بمحمٍد "معرفة صارت حااًل منها كقولنا:  وإذا جاءت بعد "مِن رجل

 ."حسب ك  مِن رجل

أي: كافيك  محمٌد، قال تعالى:  "حسُبك  محمدٌ "وتأيت أيًضا مبتدًأ، فنقول: 

 .[8]المما ل : (ہ ہ)

 فحسبهم اسم بمعنى كافيهم، فهو مبتدأ، وجهنم الخرب.

ثم قدم  وقيل بل بالعكس، جهنم مبتدأ وحسبهم خرب، أي: جهنم حسبهم،

 الخرب.

؟ من حيث المعنى، المعنيان متقاربنا، يعني كل وأل اإلع ابين أرجح يا نأوا 

واحد منهما يصلح أن يكون مبتدًأ وأن يكون خربًا، لكن أنا أسأل عن اآلية 

، هل األرجح واألقوى من حيث المعنى أن يكون [8]المما ل : (ہ ہ)

 حسبهم مبتدًأ أم خربًا مقدًما؟ 

 (ٻ پ پپ)فإن حسبك اهلل،  إلى نحو قوله إذا نظرنا 

 [8]المما ل : (ہ ہ)فمثل هذه اآلية ُترجح أن حسبهم يف  [62]األنفال:

 مبتدأ أم خرب مقدم؟ إنه مبتدأ؛ ألن حسب جاءت هنا اسم إلن، إًذا فأصله مبتدأ.

 وهذا هو الظاهر، حسبهم يريد أن ُيخربه عن كافيهم، وهو وهي جهنم.

األولى لحسب أن ُيذكر المضاف إليها، فليس فيها حينئذ إال طيب، هذه الحالة 

 اإلعراب، وتأيت صفة لنكرة، وحااًل من معرفة، ومبتدًأ.

مررُت برجٍل "طيب، وإذا ُحذف المضاف إليها؟ ويجوز أن ُيحذف، فنقول: 
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نِي رجٌل فحسب"و "مررُت بمحمٍد حسب"و "حسب  جاءين محمٌد "و "جاء 

ذُت خمسة  ريا" "فحسب ، فحذفنا المضاف إليها، فإذا حذفت "الٍت فحسبوأخ 

 المضاف إليها فإهنا ُتبنى على الضم.

جاءين "، وتقول: "مررُت بمحمٍد حسُب "و "جاءين رجٌل حسب"فتقول: 

 وهكذا تبني على الضم. "مررُت بمحمٍد فحسب"، و"رجٌل فحسُب 

ق، فإذا إًذا فتكون الكلمة حينئذ مبنية على الضم، وإعراهبا كاإلعراب الساب

فما إعراب حسُب؟ صفة، لكن يف محل رفع؛ ألن  "قلنا جاءين رجٌل حسُب "

المبني إعرابه محلي، فنقول: نعٌت مبني على الضم بقطعه من اإلضافة، مبني على 

الضم، وعرفنا أن القطع عن اإلضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود، ولكنه 

 محذوف هذا بخالف المعدوم.

 فهو حال، يف محل نصب. "ين محمٌد حسُب جاء  "وإذا قلنا: 

جاءين رجٌل "طيب، فإذا ِزدنا الفاء والفاء يجوز أن ُتزاد يف كلمة حسب، فقلنا: 

، فماذا "أخذُت خمسة  رياالٍت فحسُب "و "مررُت بمحمٌد فحسُب "أو  "فحسُب 

 يكون إعراهبا؟ لن تكون صفة وال حااًل؛ ألن الصفة والحال ال ُيسبقان بالفاء.

جاءين رجٌل "تكون؟ ُتعرب حينئذ مبتدًأ، والخرب محذوف، فقولك:  فماذا

ُخذ "أي: فحسبي هو، أو  "مررُت بمحمٍد فحسُب "أي: فحسبي هو، أو  "فحسُب 

 ."ُخذ هذا فحسُب "أو  "هذا فحسُبك

جاءين "أنك لو صرحت بالمضاف إليه الرتفعت، فنقول:  والدليل على  لك:

أي: فحسبك هو، أي كافيك هو، فيكون  "ُخذ هذا فحسُبك  "أو  "محمٌد فحسُبه

 مبتدًأ والخرب حينئذ يكون محذوًفا.

، "جاءنِي رجٌل حسب"طيب، كل هذا واضح، لكن ما نوع الفاء؟ يف قولنا: 
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 هل هي عاطفة، أم حالية، أم استئنافية، أم ماذا؟  "جاءين رجٌل فحسب"و

 ال، هي للتزيين، هي للتزيين، فاء زيدت لمجرد التزيين.

جاء ين رجٌل "و "جاء ين رجٌل حسُب "ء التزيين ُتزاد يف موضعين: ُتزاد هنا وفا

ن يعرف هذا الموضع اآلخر يا إخوان؟ ُتزاد يف  "فحسُب  وُتزاد يف موضع آخر، م 

، الظرف قط أما الفاء فهي زائدة "ُخذ هذا فقط"نعم  "فقط"الظرفية، فُيقال:  "قط"

 للتزيين.

عرفنا أهنا اسم وليست ظرًفا، طيب، وأهنا طيب، وبعد أن تكلمنا على حسب و

إذا ُحذف المضاف إليها، فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إال البناء على الضم، وال 

يجوز فيها األوجه الثالثة المذكورة يف الظروف، البناء على الضم، واإلعراب 

 بتنوين، واإلعراب بال تنوين، ليس فيها إال البناء على الضم.

مع  "حسب"هذه الكلمة، كلمة   وجعل ابن مالك فنقول بعد ذلك،

؛  أسماء الجهات، وقبل وبعد وأول ودون وعل منتقد، وهذا مما انتقد فيه
 ألن حكمها ليس كحكم ما ُذكر.

والحكم المذكور هو لهذه كلها إال كلمة حسب، فإن حسب إذا ُقطعت عن 

يوهم أن كلمة حسب اإلضافة فليس فيها إال البناء على الضم، وكالمه يف البيت 

 يجوز فيها األوجه الثالثة، كبقية المذكورات يف البيت.

 يا ما  ب ى من الدرس الماضك، ابتدأنا به، وبهيا يا نأوا  نَو  قد انتهينا 

بحمد اهلل  عالى من الَالم على المسلل  السا   ، من المسائل التك  ذ  ا ابن 

م ة أ  ابن مالك  ذ  يف باب  يف باب اإلضال ؛ ألننا  ذ نا أذث  من  مالك

 اإلضال  ثماين مسائل:

 ما ُيحذف لإلضافة. األولى: -
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 معاين اإلضافة. والثاني : - 

 ما يكتسب المضاف إليه من المضاف. والثالث : -

 انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية. وال ابع : -

 إضافة الشيء إلى نفسه. والْامس : -

 األسماء المالزمة لإلضافة.  والسا   : -

: المسلل  السابع : هذه كلها شرحناها، ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان، وهيو

 فيَ المةاَ، وفيَ المةاَ نليه.

 يف هذه الليلة. -إن شاء اهلل-وهذه التي سنتكلم عليها

 والمسلل  الثامن : الفصل بين المةاَ والمةاَ نليه.

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل-وستكون

سألة السابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه ورجائي أن ننتهي من الم

؛ ألهنا مسألة لطيفة، وجميلة وكثيرة جًدا يف -إن شاء اهلل تعالى-يف هذا الدرس

كالم العرب قديًما وحديًثا، والحاجة إليها ماسة الرتباطها بالمعنى، ويحتاج إليها 

ثر قديًما المفسر، والمتعامل مع كالم العرب عموًما، من قرآٍن وسنة، وشعر ون

 فنبدأ الكالم على هذه المسألة وحديًثا.

 إليه حذف املضاف، وحذف املضاف
 فيها.  نبدأ هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك

 : فقال

ََ َيااْل ِك َأَلَفااا.413 َةااا  َوَمااا َيِلااْك اْلمو

 

ااااِيَلا   َعنْااااهو لِااااك اإِلْعااااَ اِب نَِ ا َمااااا فو

وا الاايل أبْ .414  بََّمااا َجاا    َ ااْوا َذَماااَورو

 

َما   َمااااا َ َ اااادَّ
َِ  َقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي

 



 

 
e 

g h 

f  423 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

415. َْ اِي اْوَ  َماا فو َو  لَِْن بَِ  ِط َأْ  َي

 

  َْ طِااااا َمااااااثاِل  لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو  مو

لو .416  َو اْلثَّاااانِك َلَيْبَ اااى األَوَّ  ويوْحاااَي

 

 َذَحالِااااااااااااِه نَِ ا بِااااااااااااِه َيتَِّصاااااااااااال 

َأ َونَِضااَل أ نَلاى.417   ِمْثالِ  بَِ ْ ِط َعْط

 

 الَّااااااااااِيل َلااااااااااهو َأَضااااااااااْفَت األَوَّ َ  

وهذه األبيات من ألطف أبيات األلفية من حيث السبق والنظم، فهي تكاد  

تكون نثًرا، من سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيها، فتكلم يف هذه األبيات 

 كما قلنا يا إخوان على مسألة حذف المضاف، ومسألة حذف المضاف إليه.

لم على األمرين: على المضاف أواًل، فإذا انتهينا سنتكلم على حذف إًذا سنتك

 بالكالم على حذف المضاف. -إن شاء اهلل تعالى-المضاف إليه، فنبدأ

وبعد المضاف هو الجزء األول من الرتكيب اإلضايف،  فيَ المةاَ،

 المكون من المضاف والمضاف إليه.

وهو كونه معلوًما، يعني  فنقول: حذف المضاف جائز بالشرط العام للحذف،

 يدل عليه دليل، فإذا كان المضاف معلوًما، جاز حذفه.

وحذف المضاف كثيٌر جًدا يف كالم العرب قديًما وحديًثا، قال ابن جني يف 

 ]المحتسب[.

]المحتسب[ كتاب لإلمام أبي الفتح ابن جني يف تخريج القراءات الشاذة، 

لقرآن، والشعر، وفصيح الكالم، يف مطبوع يف مجلدين، قال: حذف المضاف يف ا

 عدد الرمل سعة، وقال أيًضا ابن جني يف ]الخصائص[.

و]الخصائص[ أعظم كتب أبي الفتح ابن جني، وجعله لما ُيسمى اآلن بفقه 

اللغة، يعني ما يتعلق بظواهر اللغة، يتكلم عن الظواهر، ال يتكلم عن القواعد 

شجاعة اللغة، وخصائص اللغة،  النحوية، يعني الحذف، التقديم، التأخير،

 مميزات اللغة، واالشتقاق، ونحو ذلك.
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قال يف ]الخصائص[: زيادة الحروف كثيرة، وإن كانت على غير قياس، كما أن  

، وأوىف.  حذف المضاف أوسع، وأفشع، وأعم 

فحذف المضاف كثيٌر جًدا يف الكالم، من كثرته ربما ال ينتبه إليه المتكلم، 

ار كاألخذ يف الكالم، لكن عند التأمل يف المعنى، يظهر أن الكالم والُمفسر؛ ألنه ص

 على حذف المضاف.

ا، أم   ي ، لإ ا فيلنا المةاَ لما فَِ المةاَ نليه؟  ل يب ى مم ور 

 يلأي فَِ المةاَ، ويلأي نع ابه؟

إن األصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف  والمواب عن  لك، أ  ن ول:

ويأخذ إعرابه، ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جًدا، وقد سبق كثير إليه، يقوم مقامه 

 منها فيما تقدم من دروس وأبواب.

والمعنى صمت يوم الجمعة، ما صمت  "ُصمت الجمعة"فمن ذلك قولك: 

الجمعة، الجمعة يعني االجتماع، وإنما صمت يوم الجمعة، لكن الكالم على 

حنا بالمضاف، كنا ن ةِ "قول: حذف المضاف، فإذا صرَّ ا الُجُمع  يوم  "صمُت يوم 

صمُت "ظرف، والجمعة مضاف إليه مجرور، فإذا حذفنا المضاف كنا نقول: 

عةِ   ."الُجم 

فنقيم المضاف إليه مقام  "صمُت الجمعة  "فنقيم المضاف إليه مجروًرا، أو 

المضاف، ونعطيه إعرابه، نعم نقيم المضاف إليه، يجب أن نضيف المضاف إليه 

 ف، ونعطيه إعرابه.مقام المضا

 ."قتلُتُه صربًا"و "ِجئُت ركًضا"ونقول: 

، الركض عملية الركض، ما معنى جئت عملية الركض؟ هذا "ِجئُت ركًضا"

 ليس له معنى، لو أخذناه بالظاهر، هبذا التفسير الظاهري.



 

 
e 

g h 

f  425 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

الصرب عملية الصرب كيف قتلت؟ يعني قتلته بالصرب، أتيت  "قتلُتُه صرًبا"

ته صربًا؟ لو أردنا هذا المعنى الظاهري، لكن المعنى قتلته صربًا، الصرب! كيف قتل

 أي قتلته قتل صرٍب.

أي: جئُت مجيء  ركٍض، فحذفنا المضاف، وإعرابه مفعول  "ِجئُت ركًضا"و

مطلق، جئُت مجيء  ركًضا، فحذفنا المضاف مجيء، وأقمنا المضاف إليه مقامُه، 

ما إعراب ركًضا؟ مفعول  "جئُت ركًضا"ا: بل أقمناه مقامه، وأعطيناه إعرابه، فقلن

 مطلق.

وعرفنا أن يف مثل هذا األسلوب قوالن للنحويين، قول يقول مفعول مطلق 

أي راكًضا،  "جئُت ركًضا"على هذا التقدير، وقول آخر يقول حال على التأويل، 

 أي مصبوًرا. "وقتلته صربًا"يأولون بالمشتق، 

ى تقدير أيتيه وقت طلوع الشمس، وتقول: عل "أتيُتُه طلوع  الشمسِ "وتقول: 

ُتك  نحر  جزورٍ "  أي انتظرتك زمنًا، أو وقت، أو مدة نحر جزوٍر. "انتظر 

على معنى دخل وقت الظهر،  "انقضى العصرُ "و "دخل  الظهرُ "وتقول: 

 وانقضى زمن العصر.

طيب، ونجد على كتاب من أهم كتب اإلسالم لإلمام النووي ]األربعون 

فتقدير الكالم هذا كتاُب األربعين النووية، ثم حذفنا المبتدأ، وقلنا يف النووية[، 

باب المبتدأ، إن المبتدأ يكثر حذفه يف العناوين، فحذفنا المبتدأ، ثم أتينا إلى الخرب 

 كتاُب، وحذفناه؛ ألنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة، فحذفناه للعلم به.

مضاف، واألربعين مضاف إليه، ثم أقمنا مقامه المضاف إليه، الكتاب خرب 

فعندما حذفنا الخرب كتاُب أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخرب، فقلنا األربعون 

النووية، إًذا نكتب على الكتاب األربعون النووية، فهو مضاف إليه، قام مقام 
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 المضاف المحذوف الذي كان خربًا. 

قضية فلسطين، يعني ومثل ذلك: أن تكتب مقالة، وتكتب يف رأسها مثاًل: 

 مقالة عن قضية فلسطين، ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين.

فالمبتدأ ُحذف؛ ألن المبتدأ ُيحذف يف العناوين، ومقالة ُحذفت؛ ألهنا مقالة 

معروف أهنا مقالة، وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خربًا فارتفع، 

 فنكتب قضيُة مرفوعة، فلسطين.

ول وأنت مثاًل تتكلم لزميلك، أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت، وتق

تقصد خرجت من طريق فريق إلى طريق  "خرجُت مِن فريٍق إلى المطار"فتقول: 

المطار، وال تقصد خرجت المطار، وال المطار الذي تصله الطائرات، وإنما على 

 حذف مضاف.

يد طريق قريٍص مع طريق تر "يلتقي خريٌص مع المطاِر يف دوار كذا"وتقول: 

 المطار.

، ما الذي شربوه؟ [93]الب  ة: (ى ى ائ ائ)قال تعالى: 

شربوا العجل؟ العجل ذاك، كيف يشربون العجل، هذا يف المعنى ال ُيتصور، وإنما 

 الذي ُأشربوه حب العجل، أو عبادة العجل.

ولكن المضاف ُحذف؛ ألنه معلوم، أي ُأشربوا حب العجل، فُحذف 

 وأقيم المضاف إليه مقامه. المفعول،

، المعنى: واسأل [82]يو َ: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): قال 

أهل القرية؛ ألن القرية ال ُتسأل، وإنما الذي ُيسأل أهلها هذا على قول جمهور 

 المفسرين، واللغويين.
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وقال بعض أهل اللغة، إن كلمة القرية قد ُتطلق على القرية المبنية، وقد تطلق 

 ، فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة.على الساكنين، فيها

 "أصصحت  خالًدا وفهًدا"وأقول لك:  "صححُت أوراق  الطُّالب"وتقول: 

 أي وصححت أوراق خالٍد وفهٍد.

هل المدرسة ذهبت وفازت؟  "فازِت المدرسُة يف مباراِة األمس"ونقول: 

لمدرسة، أو منتخب المدرسة، المدرسة مبنى ال تذهب، وإنما المراد أي فاز فريق ا

 .. ونحو ذلك..أو نادي المدرسة

السعودية دولة، ال تأمر وال تنهى،  "أمرِت السعودية بمنع كذا وكذا"ونقول: 

 وإنما المراد أمرت حكومة السعودية.

أمرت حكومة السعودية، فالمضاف والمضاف إليه، وعندما حذفنا المضاف 

ضاف، وأعطيناه اإلعراب، وقلنا أمرت حكومُة أقمنا المضاف إليه مقام الم

السعوديُة بالرفع، فإن قال قائل يف نحو هذا، أال يجوز أن يكون التقدير أمرت 

الحكومة السعودية، فيكون الكالم من حذف الموصوف، وليس من حذف 

 المضاف، ما رأيكم؟

يجوز أم ال يجوز؟ لماذا؟ التقدير المعنى يجوز أن يكون التقدير أمرت 

السعودية؟ الجواب: نعم، كال التقديرين جائز، لكن على التقدير األول،  الحكومة

 ما المراد بالسعودية. وعلى التقدير الثاين ما المراد بالسعودية؟

على التقدير األول: أن المحذوف مضاف، يعني أمرت حكومة السعودية، 

يست صفة، والمراد بالسعودية الدولة، يعني اسم لجماد، اسم السعودية هنا اسم، ل

 وإنما اسم هذه السعودية التي نعيش فيها.

 "أمرت الحكومُة السعوديةُ "وإذا قلنا إن الكالم من حذف الموصوف، أي: 
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 فالسعودية هنا اسم للدولة، أم صفة؟ صفة، نعم. 

طيب، ونقول: شاركت الجامعة يف المعتمر الفالين، ومعلوم أن الجامعة لم 

 راد، شارك فريقها، أو ممثلها.تنتقل بمبانيها وتشارك وإنما الم

 فيكون حذف المضاف كثير جًدا، حتى يكاد يكون كاألصل، من كثرته.

 وقلنا ما قاله ابن جني يف ذلك، يقول فقيه العربية.

 .[177]الب  ة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): قال 

الرب هو المؤمن؟ طبًعا لو أخذنا  (ڀ ڀ)يعني المؤمن،  (پ پ ڀ)

ر هكذا، وإنما المعنى واهلل أعلم، ولكن البِرَّ بِرُّ من بالمعنى الظاهري ما كان األم

 آمن باهلل، فحذف المضاف؛ ألنه معلوم.

العهد هو  [34]اإل  اء: (ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ): وقال 

الذي ُيسأل يوم القيامة؟ هو المسئول؟ ال وإنما المعنى صاحب العهد، إن صاحب 

 العهد كان مسئواًل، على أحد التفسيرين يف اآلية.

، ال يتوقف اآلية، [197]الب  ة: (ٱ ٻ ٻٻ): قال اهلل و

، أم الحج أيام وأشهر لكن لو أخذناها بظاهرها، الحج أعمالي فقرب هبا اهلل 

يف حقيقته؟ ال الحج ليس أياًما وأشهر، فإنما يقع فيها، أما الحج هو أعمال يتقرب 

 (ٱ ٻ ٻٻ)هبا المسلم إلى اهلل، إًذا فالمعنى واهلل أعلم، يعني زمن 

، فحذفنا المضاف مع الحج، زمن الحج، فعندما حذفنا المضاف [197]الب  ة:

 أقمنا المضاف إليه مقامه فقلنا: الحُج.

 طيب وقال الحطيأة: 

 ش   الَمناَيا مْيتض بين أ لهِ 
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شر الموتات اإلنسان يموت بين أهله، يقول: شر المنايا ميٌت بين أهله، هل 

ون شرها أو خيرها؟ ال، وإنما المعنى شر المنايا ميتُة الميت من المنايا؟ لكي يك

 ميٍة بين أهله.

 وقال النابغة الذبياين:

ول عطاءو اليوِم  وَ  ِدِ   وَ  َيحو

أي ال يحول عطاء اليوم دون عطاء غِد، ونقول يف المثال المشهور يف النحو: 

ب  اللصِّ " ر  به؟ مفعول  ، ما إعراب ضرب اللص؟ مفعول ماذا؟ مفعول"ضرب ُتُه ض 

ب  اللصِّ "معه، مفعول ألجله، مفعول مطلق؟  ر   مفعول مطلق. "ضرب ُتُه ض 

طيب، لو ضربته ضرب اللص، هذا ضرب، خص ضرب اللص، ثم ضربته، 

ليس هذا المعنى، طبًعا ليس هذا المعنى، وإن كان هذا ظاهر الكالم، وإنما المعنى 

 ضربته ضرًبا مثل ضرب اللص.

اللص، فأين المفعول المطلق يف الحقيقة؟ ضرًبا ضربته ضرًبا مثل ضرب 

الموصوف، حذفنا ضرًبا فأقمنا الصفة مقامه، فقلنا: ضربتُه مثل  ضرِب اللص، 

صار المفعول المطلق هنا مثل؛ ألنه حل محل المضاف إليه المحذوف 

 الموصوف المحذوف.

ته ثم حذفنا كلمة مثل، وهي مضاف، فأقمنا المضاف إليه مقامه، وقلنا ضرب

 ضرب اللِص.

إًذا كم عندنا محذوف يف مثل هذا األسلوب؟ محذوفان، موصوف ومضاف، 

 هكذا يكون المعنى.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ): طيب، قال 
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 .[19]األفزاب: (ڳ ڱ ڱڱ 

التشبيه هنا على  [19]األفزاب: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)

عين الذي ُيغشى  معنى ماذا؟ المعنى واهلل أعلم، تدور أعينهم دوراًنا مثل  دورانِ 

 عليه من الموت، فكل معلوم يجب حذفه يف اللغة العربية، ولو كان عشرين كلمة.

وعرفنا أن تنوينًا قد يأيت عوًضا عن جملة، إذا كانت معلومة، عرفنا ذلك من 

 قبل، هذه من مميزات اللغة العربية.

ت، فُحذف إًذا تدول أعينهم دوراًنا مثل دوراِن عين الذي ُيغشى عليه من المو

 [19]األفزاب: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)كل ذلك، وبقيت اآلية، 

ما الذي ُحذف؟ دوراًنا مثل دوران عيِن، يعني ما الذي ُحذف؟ موصوف، وكم 

 مضاف؟ ثالثة مضافات.

..، حذفنا .تدور أعينهم دوراًنا مثل دوران عين الذي ُيغشى عليه من

دوران عين الذي ُتغشى عليه  الموصوف دوراًنا، فصارت الجملة تدور أعينهم مثل

من الموت، ثم حذفنا مثل المضاف، فتدور أعينهم دوران عين الذي ُتغشى عليه 

گ ڳ ڳ )من الموت، ثم حذفنا المضاف الثاين والثالث، فصارت اآلية 

  .[19]األفزاب: (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

كيف  ،[9، 8]النمِ:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ): وقال 

 وسين أو أدنى؟كان قاب قوسين؟ كان مقدار ق

 فكان مقدار قربه منه -واهلل أعلم-المعنى  :قال بعض المفس ين ذلبك فيا 

هل هي خرب عن جربيل؟ إن كان يتكلم عن  (ڃ)مثل قاب قوسين، هذه 

كان  عن النبي  كانت اآلية جربيل؟ خرب عن النبي 
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 مقدار قوسين. :يعني ،النبي أو كان جربيل قاب قوسين

 :وليسوا مقاييس، وإنما الخرب هنا عن المقدار، يعني النبي وجربيل ذوات،

 كان مقدار مسافة قربه منه مثل  قاب قوسين أو أدنى، فُحذف كل ذلك.

نجد أن المضاف محذوف،  ؛ومن األمثل  األأي ة التك  ذ نا ا يا نأوا 

ا يف الكالم، هذه وف، فكما أن حذف المضاف كثيٌر جد  وأيًضا الموصوف محذ

 ، ولو أردت أن أطيل ألطلت أكثر من ذلك.بعض األمثلة

يف كالم العرب قديًما وحديًثا، كهذه األمثلة  اأيًضا الموصوف حذفه كثيٌر جد  

 :أي ،«انتظرُتُه طوياًل : »ا مرت من قبل، كقولناشواهد كثيرة جد  السابقة، وكأمثلة و

وف وأقمنا الصفة انتظرته انتظاًرا طوياًل، أو انتظرته وقًتا طوياًل، ثم حذفنا الموص

 مقام الموصوف.

نِي فارٌس : »وتقول  :أي ،«رأيُت كريًما: »جاءين رجٌل فارٌس، وتقول :، أي«جاء 

ولكن ليس هذا محل الكالم  ،اكثير جد  رأيُت رجاًل كريًما، وحذف الموصوف 

 عليه.

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): لكني أجد هنا آية لطيفة أذكرها، وهي قوله 

، ه باإلضافةقراءتان سبعيتان، الجمهور قرأها في ،[35]ِال :  (ڈ ڈ ژ

 .(ڎ ڎ ڈ)باإلضافة،  (ڎ ڎ ڈ ڈ)

، المعنى واضح، لكن «على كلِّ قلٍب متكربٍ: »البصري قرأ بالتنوين ووأبو عمرٍ 

فهنا  (ڎ ڎ ڈ ڈ): قراءة الجمهور ،إن قلنا باإلضافة التخريج

 على كلِّ قلِب إنساٍن متكرٍب. :محذوف، وهو موصوف، أي

صفة للقلب  «متكربٍ» ،«على كلِّ قلٍب متكربٍ» :اءة أبي عمرو بالتنوينوعلى قر
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 وليس هنا موصوف محذوف، واهلل أعلم. 

 و نا ملحوظ  أ ذ  ا أل ميتها وعالقتها بالع يدة، و ك: 

قوله  :تذكر من األمثلة على حذف المضاف أن بعض كتب النحو المتأخرة

 :(ى ائ)  : وقال رب جاء  أمرُ و :ويجعلون التقدير ،[22]الفم ، ك 

، ثم اختلفوا اختالًفا طوياًل، أيهما وجاء  رسوُل رب :بل األصح أن ُنقدر :بعضهم ك 

 أمر ربك أم رسول ربك. :أفضل

وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء هلل جل جالله؛ ألن 

 : مستحيل؛ ألهنم خطوا خطوتين عقولهم ترى أن إثبات المجيء هلل 

 طوة األولى خاطئة، فصارت الثانية خاطئة.الخ

 بمجيء المخلوقات. أهنم شبهوا مجيء اهلل  الْطوة األولى:

فال يصح أن ُيثبت هلل  ،هذا المجيء فيه انتقال : إنأهنم قالوا والْطوة الثاني :

سالم ابن تيمية ، فلهذا صح  فيهم قول شيخ اإل« :؛ «كل مأول ُمشبه

 فات إال بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين، فنفوها.ألهنم ما أولوا هذه الص

؛ ألن ننفي صفات المخلوقين، المجيء ال يثبت هلل : ماذا تنفون؟ قالوا

 وفيه كذا وفيه عرض، فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين، ثم نفوه. فيه انتقااًل 

م على ًفا محذوًفا، بل الكالأما أهل السنة والجماعة، فإهنم ال يقدرون هنا مضا

وعظمته، وال  إن المجيء مجيء ُيناسب جالل اهلل : وظاهره، ويقولون أصله

 هو األحكم واألعلم واألسلم.: ُيشبه مجيء المخلوقين، وقولهم

 نعم، انتهينا من هذه النقطة، كان هناك سؤال؟ تفضل.

 ...الطال :
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شائع إن حذف المضاف كثير  :قلنا يف البداية هنا من حيث اللغة، كما ال يخ:

 :يف اللغة، ال أحد ُينكره، ثم إهنم قد اتفقوا أن المضاف ال ُيحذف إال بدليل، يعني

 أن يكون معلوًما يدل عليه دليل، فهذان األمران متفق عليهما عند الجميع.

فإذا أتينا لمثل هذه اآلية، بقي الخالف يف إثبات الدليل على الحذف، فحين 

 ية، إلى كوهنا مسألة عقدية.تخرج المسألة عن كوهنا المسألة لغو

، وهو إن المضاف محذوف، والمضاف إليه محذوف، حذف عطف :إذا قالوا

اآلية من الحذف؟ هذه ، لكن هل حذفه يف اللغة كثير :يف اللغة كثير، قلنا موجود

نحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل إال الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات 

 تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. ذٍ ، فحينئالمجيء هلل 

 -كما قلنا-مسألة هذه المسألة يف هذا الدرس؛ ألن ا ننتهي من أنا قلت علنً 

كما -بالمعنى  اا يف اللغة، وعالقتهجد   ةكثير« حذف المضاف والمضاف إليه»

ا، بل إن كثيًرا من المفسرين يفوت عليه مثل ذلك؛ ألن الحذف كبيرة جد   -ترون

 كاألصل.صار 

ڎ )يف المعنى الدقيق هناك فرق، لكن يف المعنى اإلجمالي واحد؛ ألنك 

الطبع جاء يف األول على القلب، الطبع أصاب القلب، ويف  (ڎ ڈ ڈ

هنا الطبع جاء على  «هلُل عل ى كلِّ قلِب متكربٍ جباركذلِك  يطب ُع ا: »القراءة الثانية

 م ن؟ جاء على هذا الُمتكرب، من طريق قلبه.

جاء الطبع على القلب، فإن اإلنسان تبع لقلبه، أو جاء على هذا المتكرب  فسواءٌ 

 من طريق قلبه، فإن القلب جزء منه، فالمعنى اإلجمالي سيكون واحًدا.

ل  الجائعِ » ،«ضرب ُتُه ضرب  اللصِّ » ل ُت أ ك   «ُت جلوس  المؤدِب جلس» ،«أ ك 

 أسلوب عريض.
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 ...الطال : 

 م، ال.نعم، أصل الكالال يخ:  

 ...الطال :

أنت ضربته ماذا؟ ضربته ضرًبا ما ضربته أكاًل، ما ضربته ُشرًبا، ضربته  ال يخ:

ضرًبا، ما األمر الذي أوقعته عليه، احرتفت ضرًبا، ثم أردت أن تمثل هذا الضرب 

بأنه مثل ضرب اللص، فالمفعول المطلق هو المصدر، مصدر الفعل، إذا فعلت 

 لفعل.الفعل فما الذي فعلته؟ ا

هو المفعول األصلي، هو المفعول الحقيقي،  :ولكن المفعول المطلق، يعني

لكن قد تأيت أشياء تنوب عن هذا المصدر، يف االنتصاب على المفعول المطلق، 

إال فإن المفعول المطلق يف و، ول المطلقألمور قلنا من الحذف، ذكرناه يف المفع

 مصدر الفعل. ،هو المصدر األصل

 ...الطال :

ا العهِد كان مس»أو  ،«إنَّ صاحب  العهدِ » ال يخ: ؛ ألن صاحب «واًل ؤإنَّ ذ 

إن الحذف ليس هنا، وإنما  :واهلل أعلم-ول، وقد ُيقال يف اآلية ؤالمسالعهد هو 

واًل عنه، فكالهما تحتمله اللغة، ؤإن العهد كان مس :، يعني(ۅ)الحذف يف 

 هذا قلنا على أحد قول المفسرين.

الذي شرحناه يف حذف المضاف،  إخوان؟ إًذا ننتقل إلى البيتيا بقي سؤال 

فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، هو معنى  ،وأنك إذا حذفت المضاف

 : قول ابن مالك

ََ َيااااْل ِك َأَلَفااااا  َةااااا  َوَمااااا َيِلااااك اْلمو

 

ااااِيَلا    َعنْااااهو لِااااك اإِلْعااااَ اِب نَِ ا َمااااا فو

ه، فإنه يأيت عنه يخلفه يف اإلعراب إذا الذي يلي المضاف هو المضاف إلي 
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 ُحذف هذا المضاف.

بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير، وأن المضاف  وُنكمل ذلك ونقول

عندنا  ،عندنا أمران :إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، فالسؤال اآلن

 المضاف المحذوف، وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه، وأخذ إعرابه.

ا  ا،ن   نراعي  ما ا ن اعك، لو أر نا مثال  أ  نصَ، أو أر نا أ  نعيد ضمي  

 المضاف المحذوف، أم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟

المضاف وأقمت  إذا حذفت: إن كال األمرين جائز، فنقول والمواب:

يه جاز مراعاة المضاف المحذوف، وجاز مراعاة المضاف إل ؛المضاف إليه مقامه

 القائم مقامه.

جاز لك أن ُتقدر  ؛: إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامهيقولون

 المضاف المحذوف مطرًحا، وال ُتراعيه يف شيء، وهذا هو األكثر.

 تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه. :يعني

 .ونحو ذلك ،وجاز لك أن تجعله ُملتفًتا إليه، أن تلتفت إليه وُتعيد إليه الضمائر

فازِت : »يجوز أن نقول ،«فازِت المدرسُة يف مباراِة األمس: »ففي قولنا مثاًل 

 ، راعيت المضاف إليه«فازت» «.مباراِة األمس وقد فازت  بجدارة المدرسُة يف

 الذي قام مقام المضاف المحذوف.

مباراِة األمس  فازِت المدرسُة يف: »ولك أن ُتراعي المضاف المحذوف، فتقول

 الفريق أو المنتخب. :تعني ،«بجدارةوقد فازوا 

وقد تعبُت »يف يوم الجمعة، أو  :أي ،«صمُت الجمعة وقد تعبُت فيه: »وتقول

 يف الجمعة. :أي ،«فيها
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فراعى المضاف  [82]يو َ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): قال تعالى 

 المحذوف، أم المضاف إليه؟ المضاف إليه، ولو راعيت المضاف لجاز.

 :يعني ،وقد جاء كال األمرين ،«القرية الذين  ُكنا فيهم واسأل: »فتقول يف الكالم

مراعاة المضاف، ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه يف آية واحدة يف قوله 

 .[4]األع اَ:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): تعالى

اإلهالك وقع على القرية، على بيوت القرية المبنية، أم وقع على أهلها؟ على 

 قرية أهلكناهمكم من : »ولك يف الكالم أن تقول (ڦ ڄ ڄ ڄ)أهلها، 

ا ه  اء   .«فجاءهم: »ولك يف الكالم أن تقول ،«ف ج 

 راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. (ڄ ڄ)إًذا 

 (ڃ چ) [4]األع اَ:  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): ثم قال

 راعى المضاف إليه القرية، أم المضاف المحذوف األهل؟ المضاف المحذوف.

 .«أو هي قائلةٌ : »ك يف الكالم أن تقولول

أن يقوم  بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف ُيحذف، واألصل حينئذٍ 

 المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، هذا هو األصل واألكثر يف الكالم.

 :  قال ابن مالك

وا الاااايل أْبَ ااااْوا َذَمااااا  بََّمااااا َجاااا    َورو

 

َِ َمااااا َ َ اااا   َماَقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي  دَّ

َْ لَ   اااِي اااوَ  َماااا فو َو  َِاااْن بَِ ااا ط َأْ  َي

 

َمااااااثاِل     َْ مو طِااااا   لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو

ذكرنا من قبل أن األصل يف المضاف إذا ُحذف، أن يقوم المضاف إليه مقامه  

 ويأخذ إعرابه، هذا هو األكثر، وهذا هو األصل.

وضع وأسلوٍب ولكن قد يبقى المضاف إليه مجروًرا بعد حذف المضاف، يف م
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 : يف هذين البيتين، فقال ذكره ابن مالك 

وا الاااايل أْبَ ااااْوا َذَمااااا  بََّمااااا َجاااا    َورو

 

َما    َمااااا َ َ اااادَّ
َِ  َقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي

  َْ اااِي اااوَ  َماااا فو َو  لَِاااْن بَِ ااا ط َأْ  َي

 

َمااااااثاِل     َْ مو طِااااا   لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو

إليه مجروًرا على حاله، وذلك  إن المضاف قد ُيحذف، ويبقى المضاف: يقول 

لٍد سيارُة محمٍد بيضاء وسيارُة خا: »كأن تقول؛ ُعطف المضاف إليه على مِث لِهإذا 

 .«خضراء

نحن قلنا « وسيارُة محمدٍ »خرب،  ،مضاف إليه ،مبتدأ «سيارُة محمٍد بيضاءُ »

 .«خالٍد بيضاء وسيارُة محمٍد خضراءسيارُة »ماذا؟ 

اللة المضاف المذكور يف الجملة الثانية، لد  نريد أن نحذف المضاف يف 

 ذا نقول؟يف الجملة الثانية، فما «سيارة»سنحذف كلمة  :الجملة األولى، يعني

 سيارُة خالٍد بيضاء ومحمٍد، أم ومحمٌد خضراء؟

ومحمٌد : »إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، كنا نقول

 وهذا جائز هنا. الذي ذكرناه من قبل، وهذا األصل ،«خضراءُ 

ويجوز أن ُتبقي المضاف إليه مجروًرا، هنا يجوز أن تخرج عن األصل، نعم يف 

مقام  بقى على األصل فتقيم المضاف إليههذا األسلوب يجوز، يجوز أن ت

يارُة خالٍد بيضاء س: »وتعطيه إعرابه، ويجوز أن ُتبقيه على جره، فتقول ،المضاف

 .«ومحمٍد خضراءُ 

 يه على حاله؟ ألن المضاف المحذوفأبقيت المضاف إل ، لماذا«محمدٍ »و

 .على مِث لِهمعطوف 

على  يعلى مضاٍف مثله، فيجوز أن تبقإًذا ففي هذه الحالة، إذا عطفنا مضاف 

األصل، فتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، ويجوز أن تبقي المضاف إليه 
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 على حاله مجروًرا. 

صمُت  :صلحرك الجمعة على األ« جمعةُصمُت يوم  الخميِس وال: »تقول

ة .  يوم  الخميِس والجمع 

 هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟

ةِ : »فنقول ؛ ألن المضاف المحذوف معطوف «ُصمُت يوم  الخميِس والجمع 

 على مماثل.

ةِ ُصم: »وإن شئت قلت    :جائز، وإن شئت قلت   «ُت يوم  الخميِس ويوم  الُجمع 

 .«لخميس والجمعةصمُت يومي ا»

صمُت يوم  الخميِس ويوم  »فإن صرحنا باليومين،  -يا إخوان-كذلك 

 ، فليس لك يف المضاف إليه إال الجر.«الجمعة

بالجر فقط؛  «والجمعةِ »وماذا؟ « ُصمُت يومي الخميسِ : »فقلت وإن ثنيتهما

، هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس «الجمعة»ألن 

 إًذا ليس فيها إال الجر.

معطوفة على  «الجمعة»هنا  «والجمعة صمُت يوم  الخميسِ : »لكن لو قلت

، يف يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك «اليوم»، أم معطوفة على «الخميس»

، إًذا فالجمعة ليست معطوفة على الخميس، ال يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟

صمُت يوم  الخميِس ويوم  الجمعة، لكن  :ى تقديروإنما معطوفة على اليوم، عل

 حذفت المضاف.

لمضاف إليه مقام المضاف المحذوف على األصل، فتقيم ا يك أن تبقفل

ُصمُت يوم  »ولك هنا يف هذا األسلوب أن تجر  ،«ُصمُت يوم  الخميِس والجمعة  »

 ين.وخاصة عند المتأخر ،، وهذا األسلوب كثير يا إخوان«الخميِس والجمعةِ 
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أخذُت  :، ماذا لك يف النحو؟ على األصل«أخذُت علم  الفقِه والنحو: »تقول

، على أنك حذفت المضاف ، وأقمت المضاف إليه مقامه «علم» علم  الفقِه والنحو 

 .«أخذُت علم  الفقِه والنحوِ : »وأعطيته إعرابه، ولك أن تبقيه على الجر، فتقول

وليس لك هذا جائز،  «وعلم  النحوِ  أخذُت علم  الفقهِ »ولو صرحت بالعلمين، 

 .يف المضاف إليه إال الجر

؟ ألن النحو ، فليس لك إال الجر، لم  «والنحوِ  أخذُت علمِي الفقه»نيت؟ ولو ث

، «الفقه»؟ معطوف على «الفقه»أم معطوف على  «العلم»معطوف على  حينئذٍ 

 .«أخذُت علم  الفقِه والنحو: »ولكن الكالم يف نحو قولك

، فصرحت يف الجملة الثانية بالمضاف «بيُتنا كبيٌر وبيُتُكم صغيرٌ : »وتقوُل 

، طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه، لو أردت أن «بيُتكم ،بيُتنا»، «بيت»

تحذف المضاف يف الجملة الثانية؟ فلك على األصل أن تقيم المضاف مقام 

 «يُتنا كبيٌر وأنتم صغيرب»، «بيُتنا كبيٌر وأنتم صغير: »المضاف إليه، فيرتفع، فتقول

بيُتنا كبيٌر : »هذا األصل جائز، ولك أن ُتبقي المضاف إليه على حالة الجر، فتقول

 .«وإياكم صغيرٌ 

 .«ظننُت بابِي مفتوًحا: »تقول

، فإذا أردت أن تحذف «ي مفتوًحا وباب  جاِرنا ُمغلًقاظننُت بابِ : »تقول

نا ُمغلًقا ننُت ظ» الجملة الثانية، كنت تقول ماذا؟ المضاف من  «بابِي مفتوًحا وجار 

 على األصل.

 .«بابِي مفتوًحا وجاِرنا ُمغلًقا ظننُت : »ولك أن تبقيه على الجر، فتقول

 : قال الراجز

 أذااااااالَّ اماااااااْ    حسااااااابين اماااااااَ أ 

 

اااااااادو باللياااااااال نااااااااارا    ونااااااااارأ َ وق 
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 نراي، ن...كل رجل تظنه رجاًل؟ وكل نار تظنها ناًرا؟ يف نار كريم ويف نار 

أخرى، ويف رجل رجل، ويف رجل نصف رجل، ويف رجل ربع رجل، ويف رجل 

 ليس برجل.

 : فقال

 أذااااااالَّ اماااااااْ    حسااااااابين اماااااااَ أ 

 

اااااااادو باللياااااااال نااااااااارا    ونااااااااارأ َ وق 

: أكل امرئ ، أي«كل»؟ على «كل»أم معطوفة على  «امرئ»معطوفة على  «نارٍ » 

 وكلَّ ناٍر تحسبين ناًرا. أ،تحسبين امر

، جاز لك أن ُتبقي المضاف إليه على جره، وهذا «كل»اف وعندما حذف المض

، وجاز لك األصل أن ُتقيمه مقام المضاف، وتعطيه «ونارٍ » :الراجز الذي قال

 .«قُد بالليِل ناًراوناًرا ت و: »إعرابه فتقول

فعل  «أجمعوا» .[71]يون :  (ٿ ٹ ٹ): ويف قوله تعالى

إن الواو عاطفة،  :ر، قيلعلى قراءة الجمهو (ۇ)مفعول به،  (ۇ)وفاعل، 

 معطوف عليه، هذا الوجه ضعيف. (خب)و

أجِمعوا  :مع شركائكم؛ ألنه ال ُيقال: إن الواو واو المعية، أي: وقيل

ُعوا شركاءكم، و :شركاءكم، وإنما ُيقال ُعوا»اجم  هذا الفعل األمر من  «اجم 

 الثالثي.

 بالتفصيل. «باب المفعول معه»ذكرناها يف 

ُكم : » قراءة شاذة، جاءت يف هذه اآليةوإنما الشاهد يف فأجِمُعوا أمر 

ائُِكم فأجمعوا أمرُكم وأمر  شركائُِكم، فإذا حذفنا األمر  :، على تقدير«وُشرك 

مقام المضاف المحذوف،  المعطوف، لك أن تقيم المضاف إليهالمضاف من 
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 ، هذا قراءة الجمهور.(أجمعوا أم ذِ وش ذاءذِ): ونقول

: ألن المضاف معطوٌف على مضاف مثله، فنقول ؛لى الجرولك أن ُتبقيه ع

مِ » ُكم  أ ج 
ائِ ك  ُشر  ُكم  و  ر   .«ُعوا أ م 

بعد ذلك تأملوا يف هذه األمثلة، ونحن يف هذا الدرس سنقف على هذه 

المسألة، مسألة حذف المضاف، وسنرجئ مسألة حذف المضاف إليه يف الدرس 

 كثيًرا.مهمة ترتبط بالمعنى  القادم؛ ألهنا مسألة

ثم أردنا أن نحذف ، «محمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا : »وقلنا

م ال؟ توافر فهل لنا أن ُنبقي المضاف إليه على جره أ ،المضاف يف الجملة الثانية

، المضاف هنا «محمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا »الشرط أم ما توافر؟ 

 معطوف على مماثل؟ معطوف.

أخا محمٍد مسافًرا ظننُت : »لك أن ُتبقي المضاف إليه على جره، فتقول إًذا

، إًذا من المقيم؟ أخو خالد، وهل لك أن تأخذ باألصل؟ األصل «وخالٍد مقيًما

ظننُت : »تحذف المضاف، وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، فتقول :يعني

ذ باألصل هنا؟ ال، لماذا؟ للبس؛ ، هل لك أن تأخ«خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماأ

 شرط الحذف العلم، ال بد أن يكون المحذوف معلوًما. :ألنا قلنا

مضاف محذوف معطوف  :، ُعرف أنك ُتريد«وخالٍد مقيًما»وهنا لو جررت 

 على المضاف المماثل السابق؟ نعم.

، لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالد، هنا ال «وخالًدا: »لكن لو نصبت وقلت

 وز أن تأخذ باألصل.يج

   يع الممل   حتمل معنيين: .«هذان بيتا محمٍد وخالدٍ » :يا إخوان-لو قلنا 

 أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة، محمد وخالد المعنى األول:
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أحد البيتين لمحمد مشرتكان يف ملك هذين البيتين، وتحتمل معنًى آخر، وهو أن  

المعنيان محتمالن يف هذه الجملة،  ،«ٍد وخالدٍ هذان بيتا محم»واآلخر لخالد 

 أهنما بيتان لمحمد وخالد بالشراكة. :والظاهر المتبادر هو المعنى األول، يعني

ى الثاين هذا المعنى المتبادر الذي ال يحتاج إلى قرينة أو دليل، فإن أردت المعن

 «أين بيت خالد»و ،«أين بيت محمد؟: »كأن ُيقال لك مثاًل  ؛ال بد من قرينة أو دليل

 ايملك أحدهما، وخالدً  افُيعرف أن محمدً  «هذان بيتا محمٍد وخالدٍ : »أيًضا، تقول

 يملك اآلخر.

فهذه الجملة لها معنًى  ،«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ » :يا إخوان-فإذا قلنا 

هذان بيُت محمٍد وبيُت »ول لمحمد، والبيت الثاين لخالد واحد، وهو أن البيت األ

 .«خالدٍ 

إذا أردنا أن نحذف المضاف  ،«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ »يف هذه الجملة 

 من الجملة الثانية، ماذا سنقول؟ هل نأخذ باألصل أو نجر؟

 .«هذا بيُت محمٍد وخالدٌ : »إن أخذنا باألصل، كنا نقول ماذا؟ كنا نقول

يدل على  «هذان» :وقولنا «هذان بيُت محمٍد وخالدٍ : »وإن أخذنا بالجر، قلنا

أهنما بيتان، وليس بيًتا واحًدا يشرتكان فيه، وهذه القضية سنعيدها يف الدرس 

  .واهلل أعلِ لكن الوقت ضاق عنها. ،القادم؛ ألهنا تحتاج إلى شرح أكثر

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثامن والستون
 

لمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العا

  .أجمعين

 :أما بعد

 وبياكم يف هذه الليلة ليلة حياكم اهللالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، سف

من هجرة المصطفى  1432الرابع عشر من شهر ُجمادى األولى من سنة  ،ثنيناإل

 والستين من الدرس الثامن  -بحمد اهلل وتوفيقه- فيها نعقد

 ي،جامع الراجح ،يف هذا الجامع -عليه رحمة اهلل– «شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 .بحي الجزيرة، يف مدينة الرياض

على باب اإلضافة، وال زال الكالم  -يا إخوان-وال زال الكالم موصواًل 

إن  :على الكالم على حذف المضاف والمضاف إليه، فقلنا اًل يف هذا البابموصو

قد ُيحذف، وإن المضاف إليه قد ُيحذف، وبدأنا بالكالم على حذف  المضاف

 المضاف.

ا، وذكرنا بعض النصوص يف ذلك ا جد  إن حذف المضاف كثيٌر جد   :وُقلنا

أن يقوم المضاف  وأمثلة كثيرة على ذلك، فإذا ُحذف المضاف فإن األصل حينئذٍ 

 ي، وقررناه.إليه مقامه ويأخذ إعرابه، وهذا عرفناه يف الدرس الماض

وعرفنا أيًضا يف الدرس الماضي، أن المضاف قد ُيحذف ويبقى المضاف إليه 
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معطوًفا على مضاٍف مثله، إذا عطفنا  ا، وذلك إذا كان المضاف المحذوفمجرورً  

لك يف  المضاف على مضاٍف سابق مثله، فلك يف المضاف الثاين أن تحذفه، وحينئذٍ 

ا الجائز، ولك أن ُتقيمه مقام المضاف، أن ُتبقيه على جره، هذ المضاف إليه

 وهذا األصل الذي قررناه من قبل. ،وتعطيه إعرابه

، فالسيارة «خالٍد بيضاء وسيارُة فهٍد خضراء سيارةُ : »أن تقول ومثال  لك:

خالٍد بيضاء  سيارةُ » :تقول الجملة هكذاالثانية معطوفة على األولى، فلك أن 

 .«وسيارُة فهٍد خضراء

 -«سيارة»وهو كلمة -ف المضاف يف الجملة الثانية، فإذا حذفته ولك أن تحذ

سيارة : »فتقول ،أن ُتبقيه على جره -«فهد»وهو كلمة -فلك يف المضاف إليه بعده 

مضاف إليه مجرور، والمضاف  «فهدٍ »فيكون  ،«خالٍد بيضاء وفهٍد خضراء

 محذوف.

مضاف، فيأخذ ولك أن ُتعامله على األصل، أن تقيم المضاف إليه مقام ال

المضاف إليه قام مقام  «فهدٌ »و "ءسيارُة خالٍد بيضاء وفهٌد خضرا: »إعرابه، فتقول

هو األصل، فلك يف مثل هذا هذا  .أخذ إعرابه المحذوف «سيارة»المضاف 

ولك أن  ،لك األصل -المضاف المحذوف معطوًفا على مثله كان إذا– الموضع

 ُتبقيه على جره.

باألمثل  وال وا د يف الدرس الماضك، و وقفنا عند ذل  لك ش فناع من قبل 

  لملوا يف مثل  يا المثال:  : لبنا منَِ التلمل يف بعض األمثل ، ل لنا

، هنا صرحنا بالمضاف يف «حمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا مُ »

 ؛الجملتين، األولى والثانية وهو األخ، ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية

، هل ُتقيمه اللة المضاف يف الجملة األولى عليه، فما حكم المضاف إليه حينئذٍ لد  
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، «خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماظننُت أ: »مقام المضاف فيأخذ إعرابه؟ فتقول

، هذا «خالًدا» :فقلت ،مقامه «اخالدً »وأقمت  «أخا»ثم حذفت  ،أخا خالدٍ  :يعني

 ؟ «خا محمٍد مسافًرا وخالٍد مقيًماأظننُت : »هو األصل، أم تجر فتقول

لكن لو تأملت يف مثل هذا  نحن قلنا يف مثل هذا الموضع لك الوجهان،

لوجدت أن أحد الوجهين ممتنع، وهو إبقاء المضاف إليه مجروًرا، أو  ؛المثال

لمحذوف؛ ألنك إذا أقمته إقامته مقام المضاف المحذوف؟ إقامته مقام المضاف ا

، «خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماظننُت أ: »ف، وقلتالمحذو فاضمقام الم

 ال داللة على هذا المضاف المحذوف. هفيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد؛ ألن

 ،«أخا محمٍد مسافًرا وخالٍد مقيًماظننُت : »إال الجر، فتقول فليس لك حينئذٍ 

 مضاف األول.عرفنا أنك ُتريد مضاًفا محذوًفا من جنس ال «وخالدٍ »فإذا جررت 

 .«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ : »تأمل يف مثل هذا المثال :وقلنا أيًضا

ى، أو يشير إلى جمع، يشير إلى مفرد، أو يشير إلى مثن عندنا اسم إشارة، إما أن

 ؟ بيتان.ا، إًذا كم بيتً «هذان» :فإذا قلنا ،«و»ننتبه لذلك، وعندنا أيًضا العطف ف

 .«خالدٍ هذاِن بيُت محمٍد وبيُت »

ما معنى هذا المثال؟ المعنى أهنما بيتان، أحدهما  :السؤال األول يف  يا المثال

هل لك أن تحذف المضاف يف الجملة الثانية وهو  إًذالمحمد، واآلخر لخالد، 

 اللة األول عليه؟ لد   ؛«بيت»كلمة 

يف المضاف  نعم، الشرط هنا متقرر موجود، فإذا حذفته فلك حينئذٍ  المواب:

 «خالدٍ »ـف ،«هذاِن بيُت محمٍد وخالدٍ : »إبقاؤه على جره، فتقول: الوجهان هإلي

 ما الذي جره؟ اإلضافة؛ ألنه مضاف إليه والمضاف محذوف. حينئذٍ 

: ولك أن ُتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، فيأخذ إعرابه، فتقول
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 .«هذان بيُت محمٍد وخالدٌ » 

يدل  «هذان» :فعت أو جررت؛ ألن قولكر هو المعنى السابق، سواءٌ  والمعنى

 على أهنما بيتان.

نه بيٌت واحد، وهو شراكة ، فما المعنى؟ أ«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ : »فإذا قلت

فهل لك أن  ،«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ : »المعطوف تجره تقول «خالد» بينهما.

 «خالد»ال؛ ألنه لم يوجد مضاف محذوف، لتقيمه مقامه، وإنما : الجواب ؟ترفعه

ألن اإلشارة إلى البيت فقط  ؛قطًعا« محمد»يف هذا المثال معطوف على ماذا؟ على 

 .«محمد»معطوف على  ،«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ »

ل أهنما بيتان، لك :، فما المعنى؟ المعنى«هذاِن بيت ا محمٍد وخالدٍ : »فإذا قلت

تحتمل معنيين، ، أم أهنما شريكان يف هذين البيتين؟ الجملة واحد منهما بيٌت 

، أن محمًدا وخالًدا شريكان «هذاِن بيتا محمٍد وخالدٍ : »المعنى المتبادر يف قولك

 يف هذين البيتين، البيتان يملكان لهما شراكة، هذا المعنى المتبادر.

ويجوز أن يكون المعنى أهنما بيتان األول لمحمد والثاين لخالد، ولكن هذا 

، إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلك، كأن يأيت المعنى الثاين ال بد له من قرينة

هذان » :، فتقول«؟أين بيت خالد»و «أين بيت محمد؟: »إليك إنسان فيقول لك

البيت األول لمحمد والثاين لخالد لهذه القرينة، فإن  ، فحينئذٍ «بيت محمٍد وخالد

 لم تكن قرينة، فالمعنى المتبادر ما ذكرناه.

 ؛هما بيتان فحينئذٍ  ،«بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ  هذانِ : »بخالف قولك األول

  .«هذان بيتا محمد وخالدٍ »هذا المعنى، معنى  األول لمحمد والثاين لخالد.

بالجر، فهل يجوز فيه الرفع؟ على أن هناك مضاًفا  «خالدٍ » :السؤال الثاين

 محذوًفا، وقام هو مقامه؟ 
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هذاِن بيتا محمٍد "بماذا؟  ال، لو قدرت مضاًفا محذوًفا لكنت تقدره المواب:

، إًذا فهما بيتان، «هذان»ـب اكم صار البيت؟ أربعة، واألربعة ما يشار إليه «خالد وبيتا

 .«محمد»معطوف على  «هذاِن بيتا محمٍد وخالدٍ »

: ؟ أربعة بيوت؟ فإذا قلتافكم بيتً ، «هؤالِء بيتا محمٍد وخالد: »فإذا قلت

إًذا فيه مضاف محذوف، ولم تحذف إال بدليل، فهذان بيتان، وخالد  «هؤالِء بيت ا»

 هو المضاف األول.: والدليل

ٍد هؤالِء بيت ا محم»هؤالء نعم، « هذاِن بيتا محمٍد وبيتا: »إًذا فأصل الكالم

 ؛الثانية، جاز لك يف المضاف إليه ، فإذا حذفت المضاف يف الجملة«وبيتا خالدٍ 

مضاف إليه مجرور، والمضاف  «هؤالء بيتا محمٍد وخالدٍ »إبقاؤه مجروًرا، 

على أنك أقمت المضاف  ،«هؤالِء بيتا محمد وخالدٌ : »محذوف، ولك أن تقول

 إليه مقام المضاف، وهذا هو األكثر يف االستعمال؛ ألنه األصل.

تأمالت فيما شرحناه يف الدرس الماضي، من الكالم على حذف  ههذ

 المضاف.

إن األصل فيه أن يقوم  :اونختم الكالم على حذف المضاف، بعد أن قلن

إن المضاف إليه ال يبقى مجروًرا، إال يف هذا الموضع  :المضاف إليه مقامه، وقلنا

 عندما ُيحذف المضاف؛ ألنه معطوف على مضاٍف مثله.

 ضاف، وإبقاء المضاف إليه مجروًراجاء يف بعض الشواهد حذف الم: فنقول

مثله، ويمثلون  طوًفا علىبغير الشرط السابق، وهو كون المضاف المحذوف مع

 (ې ى ى ائ ائ ەئەئ): يف قوله تعالى لذلك بقراءة شاذة

ر  »ذة، يف قراءة شا [67]األنفال:  يريُد » «.ض  الدنيا واهلُل ُيريُد اآلخرةِ ُتريُدون ع 

مفعول به  (پ)فعل مضارع، والفاعل مسترت تقديره هو، و :«يريد» :«اآلخرةِ 
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.منصوب وعالمة نصبه الفتحة على قراء   ة الجمهور، يريُد اآلخرة 

تريدون عرض الحياة الدنيا، تريدون  :التقدير: ، قالوا«يريُد اآلخرةِ »لكن 

 اعرض الدنيا، واهلُل يريُد باقي اآلخرِة، أو واهلل يريُد عمل  اآلخرة، تقدر مضافً 

مضاٌف  «اآلخرة»، فالمضاف المحذوف هو المفعول به، وهو مضاف وامناسبً 

 إليه.

ر المحذوف هنا بقوله «سبتحالم»اء كابن جني يف وبعض العلم ُتريدون  : »قدَّ

ض  اآلخرةِ  ر  ض  الدنيا واهلُل يريُد ع  ر   .«ع 

فإذا كان التقدير هكذا، فإبقاء المضاف إليه مجروًرا شاٌذ أم على القياس؟ على 

القياس، ولكن اإلشكال يأيت من حيث المعنى؛ ألن العرض هو الشيء الزائل، 

ره من باب المشاكلة، تسمى يف اللغة ولكن ابن ج ني ال يفوته ذلك، فهو قدَّ

يمكن أن تجعل الثاين كاألول من باب  ،«باب المشاكلة»المشاكلة، فقط من 

وإن كانت الحقيقة مختلفة، فهذا هو كل ما يتعلق بالكالم على حذف  ،المشاكلة

 المضاف.

الم يف حذف إن كان هناك سؤال يف حذف المضاف، وإال سننتقل على الك

 المضاف إليه، تفضل.

 ...الطال :

معطوًفا على مضاٍف  طوا هنا أن يكون المضاف المحذوفهم اشرت ال يخ:

أما حذف  .كونه معطوًفا على معطوٍف مثله :مثله، هذا الذي جاء يف الشواهد، يعني

شواهد  هناك؟ حذف المضاف مطلًقا بأي دليل، المضاف مطلًقا، فهذا بأي دليل

رناها يف الدرس الماضي، هذا ال إشكال فيه، لكن اإلشكال والكالم على ذك كثيرة

 إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف.
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المضاف  أن تقيم :ف، فاألصل والجادة يف كالم العربأنت إذا حذفت المضا

ا دام معلوًما، أخذ إعرابه، فلك أن تحذف المضاف ميإليه مقام هذا المضاف، ف

يحذفون المضاف  ال داعي إلعادهتا، ويف كالم الناس اآلنا الشواهد كثيرة جد  

 بكثرة.

شارع ُخريص مع شارع » :، يريدون«يتقاطع ُخريٌص مع المطار: »كما قلنا مثاًل 

، أنت «يتقاطع خريٌص مع المطار» ،يتقاطع ُخريصٍ  :، ومع ذلك ما يقولون«المطار

 مقامه، وأخذ إعرابه. «خريص»، وأقمت «شارع»حذفت 

ما دل عليه حذف المضاف، نعم المضاف ُيحذف كلهنا ليس على الكالم 

أم يقوم مقام ، مجروًرا دليل، وإنما الكالم على إعراب المضاف إليه، هل يبقى

المضاف المحذوف؟ األصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوف، وال يبقى 

مجروًرا إال هبذا الشرط، لتتبع كالم العرب، وهو أهنم عطفوا هذا المضاف 

 لمحذوف على مثله.ا

نا ابن مالك إًذا ننتقل إلى الكالم على حذف المضاف إليه، ويف ذلك يقول إمام

 : 

لو  َو الثَّاااااااانِك َلَيْبَ اااااااى األَوَّ  ويوْحاااااااَي

 

 َذَحالِاااااااااااِه نَِ ا بِاااااااااااِه َيتَِّصااااااااااال  

َأ َونَِضاااااااَل أ نَلااااااى    بَِ ااااااْ ِط َعْطاااااا

 

    َ  ِمْثاااااِل الَّاااااِيل َلاااااهو َأَضاااااْفَت األَوَّ

على حذف المضاف إليه، واألصل يف المضاف إليه إذا  هذين البيتينتكلم يف  

حذف؟ إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب اإلضايف؟ حذفنا 

 المضاف إليه ما الذي يبقى؟ المضاف.

تمنع التنوين، طب إذا حذفنا المضاف إليه؟ ما  -كما نعلم-عملية اإلضافة 

؟ األصل فيه أن يعود إليه التنوين، هذا هو الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين
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 األصل. 

، وتكلمنا يف مسألة [87]النمل:  (ی ی ی): قوله تعالى :من  لك

لإلضافة، وهنا ُقطعت عن من األسماء المالزمة  «كل»سابقة على أن كلمة 

المضاف إليه محذوف منوي،  :يعني ؟عن اإلضافة تما معنى قطع. اإلضافة

ی )، إليه، فعاد التنوين، هذا األصل حذف المضافوكلهم، ثم  :يعني (ۈ)

 .(ی ی

بعٌض قام : »، تقول[39]الف قا :  (گ گ گ گڳ): قال تعالى

بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس، فعندما حذفت  :تريد، «وبعٌض جلس

 المضاف إليه، أعدت التنوين.

ا ُتكِرم ُأكِرم: »، وتقول«أي  يقوُل ذلك: »وتقول ک گ ): تعالى، وقال «أي 

أيُّ أحٍد يقوُل ذلك، وأيَّ رجٍل ُتكِرم ُأكِرم، فلما : ، أي  [110]اإل  اء:  (گ

 حذفنا المضاف إليه، أعدت التنوين إلى المضاف.

يجوز لك أن  ؛هذا هو األصل، وسبق تفصيل الكالم على أن بعض  ما ُيضاف

أسماء كالكالم على  ؛يه بعده، ذكرنا ذلك يف عدة مسائلتحذف المضاف إل

: ، قلنا لك أن تحذف، تقول«قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت» :الجهات

، فسبق الكالم على «ليس غير»، «غير»، وقلنا ذلك يف «جئُت قبلهم وجئُت قباًل »

تفصيل أن بعض األسماء المالزمة لإلضافة، يجوز لك أن تحذف المضاف إليه، 

يف  ه فإما أن يجد البناء على الضمليإذا حذفت المضاف إ مع تقديره ونيته، وحينئذٍ 

 المضاف، فحذفت المضاف إليه، المضاف ماذا يكون حكمه، على حسب

البناء على الضم، وهذا  إما أن يجب فيه :قلنا ؛التفصيل السابق يف مسائل مختلفة

، على الضم« حسب»، فإذا حذفت المضاف إليه، فإنك تبني «حسب»كما قلنا يف 



 

 
e 

g h 

f  451 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .«جاء ين زيٌد فحسُب »أو  ،«ُب جاء ين زيٌد حس: »فتقول

ين زيٌد ليس  غيرُ : »، إذا حذفت المضاف إليه بعدها، تقول«غير»وكذلك   ،«جاء 

 هبي هو، وجاءين زيٌد ليس غيره، هذجاءين زيٌد حسبي، وجاءين زيٌد فحس: أي

 الحالة األولى، أن يجب البناء على الضم يف المضاف.

، أنه يجوز لك يف المضاف، البناُء على إذا حذفنا المضاف إليه الحال  الثاني :

الضم وهو األكثر، واإلعراب مع التنوين، وهو بعده يف الكسرة، واإلعراب بال 

 تنوين، وهذا القليل.

جئُت من قبُل : »كقولك ؛ الظروف، وأسماء الجهات النسبيةوهذا ما ذكرناه يف

 .«دِ ئُت من قبِل ومن بعج»، و«جئُت من قبٍل ومن بعدٍ »و، «ومن بعدُ 

ى فصلنا الكالم عل قدلك الحاالت الثالث فيها، على الرتتيب يف الكثرة، و

يه ابن وهو الذي نص عل-من قبل باألمثلة والشواهد، لكن الذي نزيده هنا  ذلك

هناك حالة أخرى، يجوز فيها إعراب المضاف  هو أن -مالك يف البيتين السابقين

 إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه.

المسألة؛ ألهنا كثيرة االستعمال اليوم، يف حالة إذا حذفنا المضاف  ننتبه لهذه

كأنك  :يجوز لك يف المضاف أن ُتعربه بحسب إعرابه، لكن بال تنوين، يعني ؛إليه

 : حين قال ها ابن مالك يف البيتين السابقينتنوي المضاف إليه، وهو الذي ذكر

َو  لو  َلَيْبَ ى الثَّانِك ويوْحَي  األَوَّ

 لثاين المضاف إليه، ويبقى األوُل المضاف.ُيحذف ا

لو  َو الثَّاااااااانِك َلَيْبَ اااااااى األَوَّ  ويوْحاااااااَي

 

 َذَحالِاااااااااااِه نَِ ا بِاااااااااااِه َيتَِّصااااااااااال  

 يبقى معرًبا بال تنوين، متى؟  :يعني 

َأ َونَِضاااااااَل أ نَلااااااى   بَِ ااااااْ ِط َعْطاااااا

 

    َ  ِمْثاااااِل الَّاااااِيل َلاااااهو َأَضاااااْفَت األَوَّ
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معطوًفا على مركب إضايف سابق،  احذوفً وذلك إذا كان المضاف إليه م 

أخذُت قلم  زيٍد : »المضاف إليه يف مثل هذا المضاف المحذوف، وذلك أن تقول

 .«وكتاب هُ 

 «كتاب هُ : »، وقولك«زيد»المضاف إليه  «كتاب  زيدٍ : »، فقولك«كتاب هُ : »قولك

لمعطوف يف ا :، إًذا فالمضاف إليه يف هذين الرتكيبين، يعني«زيد»الضمير ضمير 

 .«زيد»واحد وهو والمعطوف عليه شيء 

، «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه األول، فتقول

ألنه عاد إلى اسم ظاهر،  ؛طبًعا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر؛ ألنه كان ضميًرا

 .«أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »تقول

َأ َونَِضاَل أ نَلى  بَِ ْ ِط َعْط

المذكور معطوف على مركب إضايف، المضاف إليه يف هذا المركب  «زيد»

 «أخذُت قلم  » «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »أن تقول اإلضايف مثله، فلك حينئذٍ 

 باإلعراب إلى تنوين.

هذه ليس فيها أي  ،«تاب هُ أخذُت قلم  زيٍد وك: »فلك يف هذه الجملة أن تقول

هُ كتاب  زيٍد وقل ُت أخذ»وال خالف،  إشكال  .«م 

بحذف المضاف إليه األول، فماذا  «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »ولك أن تقول

حذفت المضاف إليه،  «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »، إذا قلتتكون قد عملت حينئذٍ 

 أم الثاين؟ ولمن الرتكيب اإلضايف األ ،لكن حذفته من المركب

ُت قلم  وكتاب  أخذ»، «كتاب»أم مع  «قلم»حذفت المضاف إليه، مع  :يعني

 محذوف، وزيد قلم وال زيد كتاب؟ أخذُت قلم  وكتاب  زيٍد. «زيدٍ »؟ «زيدٍ 

ا يف هذا العصر، السبب يف كثرته كثرة النقل كثيٌر جد  طيب هذا األسلوب 
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 المنقول والرتجمة عن لغات العجم؛ ألن هذا عندهم كثير، وهو يف كالم العرب يف

  .امن كالم العرب قليل جد  

وشراِء لبيِع »أو  ،«مكتُب فالن لبيع وشراِء العقارات: »قولهم مثاًل  :لكلمن  

 طبًعا المضاف إليه يف كل ذلك محذوف. ،«وتأجيِر وإدارِة العقارات

ن ا بناُت وأوالُد عمي: »تقول  ،«رفةأغلِق باب  ونافذة  الغُ : »ويقولون ،«جاء 

تعال قبل  أو بعد  : »لوتقو ،«فالٍن إلصالِح وصيانِة السيارات ورشةُ : »وتقول

خذ خمسة  أو ستة  : »، وتقول«عنِدي نصُف أو ربُع ريالٍ : »، وتقول«العصرِ 

ُة المدرسةِ حضر  ا: »، وتقول«رياالٍت   .«لحفلة  مديُر وأساتذ 

ا يف  يا العص ، و يا األ لوب يف لاألمثل  على  يا األ لوب ذثي ة جد  

َض يف  ْ يمه، وأال  َض يف صحته على ثالث  أقوال:  ْ يمه وصحته أالَ، أال

هو القول السابق، وهو أن المضاف  إليه ُحذف من األول،  ال ول األول:

 «زيدٍ »من األول، حذفت   «زيدٍ »فحذفت  ،«أخذُت قلم  زيٍد وكتاب  زيدٍ : »فاألصل

 .«دٍ أخذُت قلم  وكتاب  زي: »من األول صارت

، وهو قول الُمربِّد، يرى أن وهذا هو ظاهر كالم ابن مالك يف البيتين السابقين

 المحذوف يف نحو هذا األسلوب من األول.

: األصل :كيف؟ يقول، أن المضاف إليه المحذوف مِن الثاين ال ول الثاين:

أخذُت قلم  : »الثانية، فصارت الجملة «زيد»، حذفنا «أخذُت كتاب  زيٍد وقلم  زيدٍ »

هذا المعطوف وأقحمته بين  ثم أخذنا المعطوف، أو أخذت العرب ،«زيٍد وكتاب  

 والمضاف إليه. المضاف

هذه مقحمة بين  «وكتاب  »، إًذا «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »فصارت الجملة

 .«قلم  زيدٍ »
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فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف  

ه، ومن إليه؛ ألن هذا القول يجعل هذا األسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إلي

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

 جمهور البصريين. ول هو قول سيبويه، وتبعه على ذلكوهذا الق

 ألسلوب، فالمضافان األول والثاينأنه ال حذف يف مثل هذا ا ال ول الثالث:

 «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »كالهما مضاٌف إلى المضاف إليه المذكور، وقولك

اء، وهو قول «زيد»مضاف إلى  «كتاب»، و«زيد»مضاف إلى  «قلم» ، وهذا قول الفرَّ

 ضعيف ُيخالف أقيسة العربية.

 من قلم  :يكون الحذف مِن األول، يعني -يا إخوان- لعلى ال ول األول

 .زيد

 ،يكون الحذف من الثاين، ويكون يف األسلوب حذف  وعلى ال ول الثاين

 طوف.المضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمع

 :ليس هناك حذف وال فصل. وعلى ال ول الثالث 

ِريج.  فهذا هو الخالف يف الت خ 

وأما الخالف يف صحة هذا األسلوب، فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا 

دون النثر؛ ألهنم يجعلونه من الفصل بين المضاف  جائًزا يف الشعِر فقط األسلوب

 ليه عندهم من ضرورة الشعر.والمضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إ

ومن تابعهم، فإهنم يرون أن  وتبعه ابن مالك دوعلى القول األول قول الُمربِّ

مع االتفاق على أن هذا األسلوب يف ، ألسلوب جائز يف الشعر ويف النثرمثل هذا ا

 المنقول عن العرب قليل.
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ال هاقط: »قول العرب :ومن  لك ن ق  الخالف يف  ويقع، «ع  اهلُل يد  وِرجل  م 

ال هاقط»تخريجها وصحتها،  ن ق  بل الخالف فيها يف تخريجها  ،«ع  اهلُل يد  وِرجل  م 

 فقط.

 : همام بن غالب وقول الفرزدق

اااااا يسااااا  باااااه   ياااااا مااااان رأ  عارض 

 

  بااااااين  راعااااااك وجبهاااااا  األ ااااااد  

 ،بين ذراعي األسد، وجبهة األسد :تخريج األول، كيف يكون التقدير؟ يعني 

 ، ترى ذراعي وجبهة األسد.من األول« األسد» ثم حذف

ِة األسد،  وعلى التْ ين الثاين،  ْ ين  يبويه: ي األسد وجبه  بين  ذراع 

وحذفنا األسد من الجبهة، صارت بين ذراعي األسد وجبهة، ثم أقحمنا المعطوف 

 بين المضاف والمضاف إليه.

 : قول األعشى ميمون ومن  لك

 و  نو ا اااااااااااااااالو بالِعِصااااااااااااااااك 

 

  امااااااااااااااك بالحماااااااااااااااَرعْ و  نو   

الََلااااااااَ  أو بوَداَ ااااااااَ  َقااااااااارحأ    نِ َّ عو

 

اااااااااااااااااااااَزارَ     عْ َنْهاااااااااااااااااااااِد المو

اِرٍح : »قال  ة  ق  ة أو ُبداه  ل  ل ة: ، أي«إال ُعال  اِرٍح، فحذف  قارح إال ُعال  ة  ق  أو ُبداه 

 المضاف إليه.

  : قول اآلخر :ومن  لك

   ى األرضين الغياثو َ اْهَل وَفْزَنهاا

 

ا علنِيطْت عو   اآل  رع والةَّ  ماال باالزَّ

سهلها وحزهنا، : أي ،«وَفْزَنها َ َ ى األرضيَن الَغْيثو َ هَل : »والشاهد يف قوله 

 فحذف المضاف إليه من األول.

على ماذا؟ على حذف المضاف إليه؛ ألنه  -يا إخوان-فكل هذه الشواهد 

 ُعطف على مضاٍف إليه مثله.
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لمعطوف غير ا :ي آخر، يعنيومثل ذلك لو حذف المضاف إليه لدليل لفظ 

 : كقول الشاعر ؛ا ومجروًراعليه، قد يكون الدليل جار  

 عل اااااات آمااااااالك لعماااااات الاااااانعِ 

 

 بمثاااال أو أنفاااا  ماااان وباااال الااااديِ  

ي م: »فقال  ِل علقت آمالي بماذا؟ بمثل وب :، التقدير«بمثِل أو أنفع  مِن وبِل الدِّ

 اللة ماذا؟ لداللة جار  األول، لد  فحذف المضاف إليه ، الديم أو أنفع من وبِل الديم

 ومجرور، أنفع مِن وبِل الديم.

 : قول اآلخر :ومن  لك

َحى  بمثِل أو أفسَن من شمِ  الة 

 بمثل شمس الضحى. :أي

كان معطوًفا،  اللة األول مطلًقا، سواءٌ ويجوز أن نحذف المضاف إليه الثاين لد  

عنِدي رياٌل : »ناس اليومأو غير ذلك، ومن ذلك قول ال ،ا ومجروًراأو جار  

 المعطوف األول. ةيف دالل نصف ماذا؟ رياٌل ونصف ريال :يعني ،«ونصٌف 

إن لم - «صحيح البخاري»ل أبي برزة األسلمي، كما جاء يف قو :ومن  لك

زون ا مع رسول اهلل : »قال -تخني الذاكرة ب ع  غزواٍت وثمانِي ملسو هيلع هللا ىلصغ  سبع  :يعني ،«س 

 اللة األول عليه.مضاف إليه الثاين لد  غزوات وثماين غزوات، فحذف ال

 لهيا ذل ما يمَن أ  ن وله يف فيَ المةاَ نليه، نلْصه لن ول يا نأوا : 

إما  إذا ُحذف المضاف إليه، فاألصل يف المضاف أن يعود إليه التنوين، وحينئذٍ 

إذا ُحذف المضاف إليه  «حسب وغير»أن يجب فيه البناء على الضم، كما يف مثل 

أو يجوز فيه البناء على الضم، واإلعراب بتنوين واإلعراب بال تنوين،  بعدهما،

 كما يف الظروف وأسماء الجهات.
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سيعود  :فإن لم يكن من هذا وال هذا، فإن الكالم سيبقى على األصل، يعني

يقول  ، كل  [87]النمل:  (كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِين): اإلعراب مع التنوين، كما قلنا يف نحو

 حو ذلك.ذلك، ون

إذا : يف مسألة أخرى، وهي بال تنوينويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه 

ي المضاف على إعرابه بال بقِ إليه على مثله، فلك أن تحذفه، تُ  ُعطف المضاف

 تنوين.

، وهي الكالم على الفصل «باب اإلضافة»لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة يف 

 ك سؤال توقفنا لالستماع إليه.بين المضاف والمضاف إليه، إال إن كان هنا

 : ، وهي«باب اإلضافة»ننتقل إلى المسألة األخيرة يف . إًذا ال سؤال

 الفصل بني املضاف واملضاف إليه
 : بيتين، قال ويف ذلك يقول ابن مالك 

َأ ِشاْبِه لِْعالأ َماا َنَصاْ  .418 َةا  َلْصَل مو

 

اااو      اااا َمْفعو َعاااْ  ْو َظْ ل  ِْ يو  ا َأِجاااْز َوَلااا

ِجاااَدا .419  ا وو  َلْصااالو َيِماااينأ َواْضاااطَِ ار 

 

اااااااااَلْجنَبِك    
 َأْو بِنَْعاااااااااتأ َأْو نِاااااااااَدا بِ

والمضاف إليه، وذكر لنا أن  ين البيتين على الفصل بين المضاففتكلم يف هذ 

يف النثر يف مواضع،  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز يف السعة، يعني

 ويجوز يف ضرورة الشعر يف مواضع.

ن الفصل بين المضاف والمضاف فذكر أظاهر البيتين اللذين ذكرهما،  هذا

يف النثر، وإذا جاز يف النثر، فإنه سيجوز من  :يعني ،يجوز يف السعة، يف السعة إليه

 باب أولى يف الشعر.

 و لك يف ثالث  مواض : 
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 إذا كان المضاف ُمشبًها للفعل، والفاصل مفعوله. الموض  األول: 

بًِها للفعل، ماذا ُيريد باألسماء الُمشبهة للفعل، األسماء  إذا كان المضاف ُمش 

المصدر، اسم الفاعل،  :األسماء العاملة عمل الفعل، يعني :التي ُتشبه الفعل، يعني

 ، مصدًرا أو اسم فاعل.ااسم الفاعل، أن يكون مضافً  ،وهذا الذي ورد، المصدر

مفعواًل، أن يكون ينصب ويرفع فاعاًل  :المصدر يعمل عمل فعله، يعني

 المضاف مصدًرا أو اسم فاعل، والفاصل هو مفعوله.

، «جاء  معطِي الفقيِر ثوًبا: »كأن تقول ،من األمثل  على  لك قبل ال وا د

 «الفقير»اسم فاعل، و «معطي»مضاف ومضاف إليه، والمضاف  «معطي الفقير»

، «معطي» نصبه اسم الفاعل ،مفعول به منصوب «ثوًبا»مضاف إليه مجرور، و

: ، وتفصل به بين المضاف والمضاف إليه، فتقول«ثوًبا»يجوز أن تأيت بالمفعول به 

 .«جاء  معطِي ثوًبا الفقيرِ »

صل وتؤخر، وهذا هو تفصل ولك أال تف ن، لك أ«جاء  معطِي ثوًبا الفقيرِ »

 .«جاء  معطِي الفقيِر ثوًبا»األصل واألكثر 

مضاف ومضاف إليه،  «حفُظ محمدٍ »، «ن  ُيعِجُبني ِحفُظ محمٍد القرآ: »وتقول

، «حفُظ محمٍد القرآن  »مضاٌف إليه،  «محمدٍ »مصدر، و «حفظ»والمضاف 

مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ الحفظ، فهو معمول للحفظ، فلك أن  «القرآن»

ُيعجبني حفُظ القرآن  : »فتقول ،تفصل هبذا المفعول بين المضاف والمضاف إليه

ل  « محمد ص   .«القرآن  يا زيد ُيعِجُبني حفظُ »ت وإن و 

: وهي قراءة سبعية ،على قراءة ابن عامر قوله  :ومن  لك

ُهم شركاِئِهموكذلك ُزين  لكثيٍر من الم» : ، قراءة الجمهور«شركين  قتُل أوالد 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )
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ين فعل مبني للمعلوم، والفاعل ا «زين»، [137]األنعام:  (ۆ لذي ز 

 ن القتل.، زيالشركاء، والمفعول

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

وكذلك : »هذه واضحة، فقراءة ابن عامر السبعية [137]األنعام: (ۆ

ُهم وكذلك  :واهلل أعلم-التقدير ، «شركائِِهم ُزين  لكثيٍر من المشركين  قتُل أوالد 

ُزيِّن  لهم، فما الذي ُزين لهم؟ زين لهم قتُل شركائهم أوالدهم، قتُل شركائهم 

 أن يقتل شركاؤهم أوالدهم. :أوالدهم، يعني

 «شركائهم»مضاف وهو مصدر، و «قتُل »ُزين  لهم قتُل شركاِئِهم أوالد هم، 

المنصوب هو المفعول به، ثم فصل بالمفعول به، بين  «أوالد هم»مضاف إليه، و

 .«ُزين قتُل أوالد هم شركائهم» :المضاف والمضاف إليه فقيل

على قراءة  [47]نب ا يِ:  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): قوله 

ُه ُرسلِهِ : »شاذة لبعض السلف قرأ  .«فال تحسبن اهلل  مخلف  وعد 

ُه ُرسلِهِ فال تحس» فال تحسبن اهلل  :واهلل أعلم-األصل  ،«بن اهلل  مخلف  وعد 

ه،  مضاف  «لِهِ مخلف  ُرس»اسم فاعل، وهو مضاف،  «مخلف»مخلف رسله وعد 

ه»إليه،  لمفعول به بين المضاف مفعول به، ثم فصل با «مخلف رسلِه وعد 

ُه ُرسلِهِ » :والمضاف إليه، فقيل  .«فال تحسبن اهلل  مخلف  وعد 

 : قول الشاعر :ومن  لك

 َعَتاااْوا نْ  أجبناااا ِ نلاااى السااالِ رألااا   

 

اااْ نا ِ  اااوَق البغااااَث األجاااا ل    لسو

 رحمناهم فسالمناهم، فظنوا ذلك ضعًفا. :يعني 

ْ نا ِ  وَق البغاَث األجا ل  لسو
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ل دفسقناهم سوق األجا :وهو الصخر، وتقدير الكالم دل،أج جمع لداألجا 

 ضعاف الطير. ث:، والبغاثل البغادتسوق األجاكما  :، يعنيثالُبغا

مفعول به مسبوق، ثم فصلنا  ث:، البغاثل البغادفسقناهم سوق األجا

 : بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال الشاعر

ْ نا ِ  وَق البغاَث األ  جا للسو

ل بين شرطتين؛ دالبيت، لكان ينبغي أن نجعل األجالو أن سنكتب هذا  :يعني

 ألهنا جاءت معرتضة، بين المضاف والمضاف إليه.

 : قول اآلخر :ومن  لك

 ماااا زال ياااوقن مااان يؤماااك باااالغنك 

 

 و اااااوا  ماااااان و لةاااااَلهو المحتااااااِج   

المضاف وفصل بمفعول به بين  ،وسواك  مانُع المحتاِج فضلهُ  الت دي : 

 والمضاف إليه.

 الموض  الثاين للفصل بين المةاَ والمةاَ نليه يف السع : 

ل، والفاصل شبه جملة، الفاصل شبه جملة أن يكون المضاُف ُمشبًها للفع

المراد بذلك المصدر بالمضاف، أن يكون المضاف شبه جملة، عرفنا أن  ةمتعلق

الجار والمجرور،  -ا نعرفكم-والفاصل شبه جملة، وشبه الجملة ، واسم الفاعل

والظرف ظرف الزمان والمكان، لكن شبه جملة متعلقة بالمضاف، كأن تقول 

، «اجتماع الناسِ »، فالمضاف والمضاف إليه «يُهمنا اجتماُع الناِس اليوم  : »مثاًل 

يُهمنا : »، ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه، فتقول«اليوم»والظرف 

ثم تفصل بالجار  ،«يُهمنا اجتماُع الناِس يف القاعة: »أو تقول ،«ساجتماُع اليوم  النا

 .«يُهمنا اجتماع يف القاعة الناس: »والمجرور فتقول
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 ن   يع أشياء قليل ، ولَنها جائزة يف السع . :قلنا

 لها يف رداهاترُك يوًما : »قول العرب :ومن  لك
ٌ
 .«نفِسك  وهواها سعي

، تر :األصل «ترُك يوًما نفِسك  » مصدر، وهو  «تركُ »ُك نفِسك  يوًما، ترُك نفِسك 

ظرف، ثم فصلنا هبذا الظرف بين المضاف  «يوًما»مضاف إليه، و «نفِسك  »مضاف و

ا: »والمضاف إليه، فقالت العرب  .«ترُك يوًما نفِسك  وهواه 

قال ألصحابه يف  ما رواه اإلمام البخاري، أن النبي  :ومن  لك

 .«لِك صافبِك تِ  اِرذوو ل أن»: ◙صاحبه أبي بكر 

و» و هل أنتم تارك: »أن تقول ، األصل اللغوي«لِك صافبِك  ل أنتِ  اِرذو

، ليه، فلهذا حذفنا النون لإلضافةمضاف ومضاف إ «صاحبي تاركو» «احبي ليص

 .«لك صافبك  ارذو: »ثم فصل بالجار والمجرور، فقال

سم الفاعل، لكان يقول ولو لم يكن الكالم على اإلضافة، بل كان على إعمال ا

أما  .مفعواًل به« صاحبي»فيكون  ،«هل أنتم تاركون لي صاحبي: »ماذا؟ لكان يقول

 مضاف إليه يف محل جر. «صافبك»ـف ،« ارذو لك صافبك: »إذا قال

 : قول الشاعر :ومن  لك

 ل شااانك بْيااا    أذاااونن ومااادفتك 

 

ااااا ذنافاااااِت     بعسااااايل ا صاااااْ ةأ يوم 

 عطني خيًرا.أ :يعني ،«شنِك بْي أ ل » 

   أذاااااااااااونن ومااااااااااادفتك ....... 

 

ااااا    ا صاااااْ ة بعسااااايلذنافااااات يوم 

ونحو  ،مكنسة العطار، مكنسة صغيرة عند العطار، يكنس هبا العطور :العسيل 

ن ينحت صخرة  ذلك، فهي صغيرة وناعمة، فهذه ال تعمل شيًئا يف الصخر، كم 

 بعسيل.



 

 
e 

g h 

f  462 
 شرح ألفية ابن مالك

ا صْ ة»  ثم فصل بالظرف بين كناحِت صخرٍة يوًما،  :التقدير «ذناِفت يوم 

 المضاف والمضاف إليه.

 : قول اآلخر :ومن  لك

صاااااب ةأ  ْعتااااا  يف الهيمااااا مو  ألناااات مو

 

 َيْصااالى بهاااا ذااال  مااان عاااا ا  ني اناااا  

: ألنت معتاد مثابرة يف الهيجاء، ثم فصل بالجار والمجرور، فقال :واألصل 

 فأنت معتاد يف الهيجاء مثابرة.

 : سابًقا، أشار ابن مالك يف قولهإلى هذين الموضعين المذكورين 

َأ ِشااْبِه لِْعاالأ َمااا َنَصااْ   َةااا  َلْصااَل مو

 

اااااااااااو      اااااااااااَمْفعو  ا َأِجااااااااااازْ  أْو َظْ ل 

أجز أن يفصل المضاف الذي ُيشبه الفعل، أن يفصله ماذا؟ أن يفصله  :يقول 

 به أو ظرف. ماذا؟ أن يفصله ما نصبه، مِن مفعول

ن المتةايفين يف السع ، أ  يَو  الموض  الثالث اليل يموز ليه الفصل بي

 الفاصل ال سِ.

 زيدٍ  هذا: »ما رواه الكسائي عن العرب أهنم قالوا :ومن  لك
ِ
 :أي ،«ُغالُم واهلل

 الفقهِ : »هذا غالم زيٍد واهلل، ثم فصلوا بالقسم، وتقول
ِ
: أي ،«درسُت علم  واهلل

 درسُت علم  الفقه واهلل.

ِْ يوَعْ  : »هوإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقول الفصل : أي ،«َيِمينأ  َلْصلو  َوَل

 بالقسم.

، فالفصل بالشرط «إما»ـوألحقوا بالفصل بالقسم الفصل  بالشرط، والفصل  ب

  .زيدٍ  -إن شاء  اهللُ -ٍد، هذا قلُم زي -إن شاء اهلل-هذا قلُم : كأن تقول

إن شاء  -الُم هذا غُ : »ما رواه ابن األنباري عن العرب أهنم قالوا :ومن  لك
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 .«ابِن أخيك -اهللُ 

ا خالدٍ هذ: »وتقول ا محمٍد وإمَّ ا»ـ، ففصلت ب«ا قلُم إمَّ بين المضاف  «إمَّ

  .والمضاف إليه

 : قولك :ومن  لك

  ماااااا أطتاااااا نماااااا ن اااااارأ ومنااااا أ 

 

 ونماااااا  مأ وال تااااال باااااالح   أجااااادر  

عة، وقد أشار  إليها  فهذه ثالثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين يف السَّ

 .«األلفية»جميًعا ابن مالك يف 

 أما المواض  التك يموز ليها الفصل بين المتةايفين، ولَن يف ض ورة ال ع : 

 :لالموض  األول: أ  يوفصل بينهما بلجنبك

ما  :أن ُيفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، ماذا ُيراد باألجنبي؟ يعني

المضاف فيها، لم يرفعها لم ينصبها،  كلمة لم يعمل :ليس معمواًل للمضاف، يعني

 : ميرينقول أبي حية ال :ومن  لكلم يجرها، 

اااا َل يوم  اااا َّ الَتااااابو بَاااا  ا ذمااااا أو

 

اااااااااو ل  يو ااااااااااربو أو يوزيااااااااالو     َيهو

يهودي يوًما، ثم فصل  : بكف، أي«يهودي اكما ُخطَّ الكتاب بكف يومً : »فقال 

  .بين المضاف والمضاف إليه« يوًما»الظرف 

هذا فصل بالمضاف، هذا فصل بالظرف، أليس هو من الفصل  :َت لإ  قل

 الجائز؟

أن الظرف هنا ليس متعلًقا بالمضاف يف الكف، وإنما هو متعلق  لالمواب:

ما الذي وقع يف اليوم؟ العامل يف الظرف هو الواقع فيه، ما الذي  :بالخط، يعني

يقع يف اليوم الخط، أم لذي يوًما، ا كما ُخطَّ الكتاُب بكف يهوديوقع يف اليوم؟ 
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 ، الخط إًذا هو العامل فيه.الكف   

  .، إًذا هو أجنبي عنهما«كف، ويهودي»فصل بين  «يوًما»ـف

 : قول جرير :ومن  لك

 ساا ك امتيافااا نااد  المسااوا  ري تهااا 

 

 ذماااا  ةااامن مااااء المزنااا  ال صاااَ 

 سواك.ريقتها المسياًحا مدى  يسقت :ُيريد يس ك امتيافا ند  المسوا  ري تها، 

 «المسواك»ـيقتها، ففصل بر، ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى تسقي المسواك

 : وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال

 س ك امتيافا ند  المسوا  ري تها 

 «المسواك»أم  «ندى»فهو فصل بالمفعول به، لكن مفعول به للمضاف، وهو 

فعول لغير المضاف، فهو أجنبي فهو م، «تسقي المسواك»، «تسقي»ـمفعول به ل

 .عنه، هذا الموضع األول من مواضع الفصل

أ  يوفصل بينهما بنعتأ  :الثاين من نوع الفصل بين المتةايفين يف ض ورة ال ع 

 مةاَ.

لن نستشهد لها إال بشاهد فبما أهنا ضرائر شعرية، - قول الشاعر :ومن  لك

 شعري، وال تأيت يف الكالم الُمعتاد.

 : ◙قول معاوية بن أبي سفيان  :من  لك

ااا اِ ل   اااايفه   نماااوَط وقاااد َبااال  المو

 

 ماان اباان أبااك شاايخ األبااا ح  الااِ    

 ،◙لخوارج على قتل علي القصة مشهورة، عندما تآمر ثالثة من ا 

، يف يوٍم واحد من أيام رمضان، ◙، وعمرو بن العاص ◙ومعاوية 

م فالذي قتل علي ا هو المرادي، وهو عبد الرحمن بن  -عمرو، المعروف بابن ُملج 
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وقد طعنه يف صالة الفجر يف قصة مشهورة، وأما عمرو بن  -بفتح الجيم ال بكسرها

ل خارجة للصالة، فصلى الفجر فقتله هذا  ،قد كان مريًضافالعاص يف مصر  كَّ و  ف 

ه و  : قالوا ؟ا: ألم أقتل عمرً عمرو، قال : ياالخارجي، وعندما أخذوه إلى عمرو وناد 

 ا وأراد  اهلل خارجة.: أردُت عمرً نما قتلت خارجة، فقالال، إ

ذا سيٍف قصير، فضرب معاوية  ، فقد كان الذي أراد قتله◙وأما معاوية 

 ، فأخذه وقطع يده ورجلهافلم يتمكن منه، إنما قطع منه ِعرق  النسل، فصار عقيمً 

يولد : ة فقالبن معاوينجب، ُولِد له، فأخذه ابنه يزيد وتركه، ثم تزوج بعد ذلك فأ

 فقتله. !لك وأمير المؤمنين ال يولد له؟

 : ◙فقال معاوية 

ااا اِ ل   اااايفه   نماااوَط وقاااد َبااال  المو

 

 ماان اباان أبااك شاايخ األبااا ح  الااِ    

ن شيخ األباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ إًذا شيخ األباطح صفة ل  أم  «طالب»ـم 

صف المضاف قبل أن من ابن أبي شيخ األباطِح طالِب، فو: ؟ ألبي، فقال«أبي»ـل

يأيت بالمضاف إليه، وهذه ضرورة شعرية، مع أن لوال الشعر لما صح أن تقول 

، لكنه فصل بين المضاف والمضاف «أبي طالب شيخ األباطح» :ذلك، بل تقول

 إليه بصفة المضاف ضرورًة شعرية.

أ  يوفصل بينهما  :والموض  الثالث اليل يوفصل ليه بين المتةايفين يف ال ع 

 لنداء.با

 : كقول الشاعر

 ذاااااااال َّ بِااااااااْ َ و  أبااااااااا عصااااااااام 

 

قَّ بالللمااااااااااام    فمااااااااااارض  و
 زيااااااااادأ

ذ ونكأن : يقول  يا أبا »باللجام يا أبا عصام، ثم فصل بالنداء  زيٍد حمار ُدق   بِر 

 .«أبا عصام زيدٍ بِْ َ و  كأن : »بين المضاف والمضاف إليه، فقال «عصام



 

 
e 

g h 

f  466 
 شرح ألفية ابن مالك

 ندما أهدر النبي ألخيه كعب، ع ◙ جيربُ قول  :ومن  لك 

 : دمه، فقال

نِْ ااايض لاااك مااان   ِولااااقو ذعااا  بوَمْيااا أ مو

 

لااااِد يف َ ااااَ  ا   ْو   عميااااِل َ ْهلوَاااا  وال

يا كعُب وثاق مجير منقٌذ لك من كذا وكذا، : فكان ينادي أخاه كعًبا، يقول 

 ،يا كعب ُبجيرٍ  :، يعني«وثاق كعب: »وثاق ُمجيٍر منقٌذ لك، ثم فصل بالنداء فقال

 : شار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقولهوقد أ

ِجاااااااااااااااااااَدا  ا وو  َواْضاااااااااااااااااااطَِ ار 

 

اااااااااَلْجنَبِك    
 َأْو بِنَْعاااااااااتأ َأْو نِاااااااااَدا بِ

ما ذكره ابن مالك هنا من  نْتِ الَالم على الفصل بين المتةايفين بل  ن ول: 

أن الفصل يجوز يف النثر يف مواضع، ويجوز يف الشعر يف مواضع، هو قول 

 ين، وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون.الكوفي

من القرآن الكريم، ذكرناها، فهو القول  ؛والشواهد عليه من أفصح الكالم

إن الفصل بين المضاِف  :الراجح يف هذه المسألة، وقال كثيٌر من البصريين

من ضرورات الشعر مطلًقا، وال يجوز يف النثر، ال يف هذه المواضع  والمضاف إليه

 وال يف غيرها.الثالثة 

وهي أصل - «الكافية الشافية»ما قاله ابن مالك يف  :ومما يحسن  ذ ع

عندما تعرض لهذه المسألة، وصرح باختيار قول  -، قرابة ثالثة آالف بيت«األلفية»

 : الكوفيين وتبعيد قول البصريين، قال

ماااااااَد ِك قااااااا اءةو ابااااااان عاااااااام ِ   وعو

 

ِْ لهااااا ِماااان عاضاااادأ وناصاااا ِ     وَذاااا

يف الدرس  -إن شاء اهلل تعالى-، لنبدأ «باب اإلضافة»الكالم على هذا آخر  

 .«أحكام المضاف إلى ياء المتكلم»بـ القادم

 إن كان هناك من سؤال يا إخوان، أو نختم الدرس؟ 
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 الدرس التاسع والستون
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  .نأجمعي

 :أما بعد

كم يف هذه الليلة الطيبة ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبيا

، يف هذا 1432الحادي والعشرين من شهر ُجمادى األولى من سنة  ،ثنيناإل

بحمد اهلل -، نعقد بحي الجزيرة، يف مدينة الرياض ي،الجامع جامع الراجح

عليه رحمة  «شرح ألفية ابن مالك»ن دروس الدرس التاسع والستين، م -وتوفيقه

 اهلل.

وكنا انتهينا يف الدرس الماضي يا إخوان من الكالم على باب اإلضافة، وبعد 

: يتعلق أيًضا بمسائل اإلضافة، وسماه ذكر ابن مالك فصاًل « باب اإلضافة»

 -إن شاء اهلل-ثم  ،هاؤت نقر، وذكر فيه أربعة أبيا«المضاف إلى ياء المتكلم»

 رحها.نش

 : فقال 

مِ 
ِّ
ل
َ
ك
َ
ت
 
م
ْ
اءِ ال

َ
ى ي

َ
 ِإل
 
اف
َ
ض
 
م
ْ
 ال

ََ لِْلَيااا اْذِسااْ  نَِ ا آِأااَ  َمااا أو .420  ِضااي

 

ْعاااااَتال     ِْ َيااااااكو مو   َذااااااَ امأ َوَقااااااَياَلااااا

 َأْو َياااكو َذااااْبنَْيِن َوَزْياااِديَن َلاااِيل .421 

 

َهاااا اْفتواااِيل   َهاااا اْلَياااا َبْعااادو َلْتحو  َجِميعو
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ِو اْلَياااا .422  َِ اااْد ياااِه َواْلاااَواوو َونِْ  َو و
 لِ

 

اااانْ    َِّ َلاْذِسااااْ عو َيهو اااا  َمااااا َقْبااااَل َواوأ ضو

اور َعاْن َوَألِف  .423  ِْ َولِاك اْلَمْ صو  ا َ الل

 

ااااااَيْيلأ اْنِ اَل     بوَهااااااا َياااااااء  َفَساااااانْ  و

على حكم االسم إذا اتصلت به ياء المتكلم،  ففي هذا الفصل تكلم  

 ء املتكلم، من ناحيتني: تكلم على حكم االسم إذا اتصلت به يا 

 األولى: فَِ ياء المتَلِ.

 .ماذا تكون حركتها حينئذٍ 

 ؟صلة بياء المتكلم، ماذا يحصل لهاومن حيث حكم آخر الكلمة المت

ََ لِْلَيا اْذِس ْ  آِأ َ : »فقال  كل اسٍم أضفته إلى ياء : يقول ،«َما أِضي

 ،«كتابي»كثر آخره، نحو م هذا االسم أن يُ ، فُحك«ياء النفس» :المتكلم، وُيقال

 ا.خر كتاب ُتكسر، رفًعا ونصًبا وجر  فالباء يف آ

 .«قرأُت يف كتابي»و ،«قرأُت كتابِي»و ،«هذا كتابِي: »فتقول

وسبق الكالم يف باب الُمعرب والمبني على إعراب االسم المضاف إلى ياء 

لضمة المقدرة إعراٌب تقديري، يكون بحركة ُمقدرة، ا المتكلم، وأن إعرابه حينئذٍ 

 يف الرفع، والفتحة المقدرة يف النصب، والكسرة المقدرة يف الجر.

 : إن الكسرة التي يف الجروخالف يف الجر بعض النحويين كابن مالك، فقال

 وال داعي لتقديرها. ،هي كسرة اإلعراب

 هذا هو قول الجمهور يف إعراب االسم المضاف إلى ياء المتكلم.

يدخل يف األسماء المبنية،  المضاف إلى ياء المتكلم: إن االسم وقال بعضهم

و وهذا القول ضعيف؛ ألنه ال موجب  .نه من األسماء المبنية على الكسرويعدُّ

ة إنما ُتبنى يف باب البناء والمعرب، األسماء المبني -كما سبق-للبناء؛ ألن البناء 
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 بنوع من أنواع الشبه المذكورة هناك. عندما ُتشابه الحرف

أن االسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس وهو  ؛قول ثالث يف المسألة وهناك

ا، ا يكون؟ يكون ال معرًبا وال مبني  ا، إًذا ماذا، وليس مبني  ُمعرًبا إعراًبا تقديري  

 وهو أيًضا ضعيف. ،ويسمونه واسطة، هذا قول لبعض النحويين

، لكن قول الجمهور اليس معرًبا وال مبني   :، يعني«الُخنثى»وقد يسميه بعضهم 

 ،اسم معرب، إال أن إعرابه تقديري   أنه -و الصحيح الموافق ألقيسة العربيةوه-

 منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة.

هذا اسم مفرد ُأضيف إلى ياء المتكلم، فلزم آخره الكسر،  «كتابِي: »فقولنا

كذلك  «فتياتِي: »قلتكذلك وهو جمع تكسير، أو  «ُكتبِي: »وكذلك لو قلت مثاًل 

 «كتابِي»ـوهو كذلك، ف «ظبيِي»أو « دلِوي: »، أو قلتسالموهو جمع مؤنث 

 ودلوٌ »اسم صحيح اآلخر، و :يقولون
ٌ
بالصحيح،  اشبيهً  ايسمونه اسمً  «ظبي

، «ظبٍي ودلوٍ »ـوقبله ساكن، ك ما كان آخره واًوا أو ياءً  :واالسم الشبيه بالصحيح هو

 بالصحيح. اونه شبيهً ، يسماهذا يسمونه صحيحً 

 سمى المقصور، أو كان آخره ياءً ويُ  اما كان آخره ألفً  :بخالف الُمعتل، وهو

 قبله كسرة، ويسمى المنقوص.

ََ لِْلَيا اْذِس ْ  آِأ َ : »وهذا هو قول ابن مالك ، فهذا هو الحكم العام ،«َما أِضي

 : ء، وهيثالثة أشياأربعة أو  عاد فاستثنى من هذا الحكم العام إال أنه 

 االسم المقصور، واالسم المنقوص، والمثنى، وجمع المذكر السالم.

 : استثنى هذه األربعة، أو الثالثة بقوله

 نَِ ا ................................ 

 

ْعاااااَتال     ِْ َيااااااكو مو   َذااااااَ امأ َوَقااااااَياَلااااا

 َأْو َيااااااااااكو َذاااااااااااْبنَْيِن َوَزْيااااااااااِديَن  

 

 .....................................

.. 
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االسم المختوم  :، فالمعتل يشمل المقصور وهو«إذا لم يُك معتاًل : »فقوله 

ومصطفى،  افتى وعص»ـالزمة، كمة، االسم المعرب المختوم بألف الزبألف 

 .«ومستشفى

واالسم الُمعرب المختوم  ،المختوم بياء الزمة :ويشمل االسم المنقوص وهو

عي القاضي»ـبياٍء الزمة قبلها كسرة، ك  .«والرامي والهادي والمرتضي والُمدَّ

 .«قذى»ـومثَّل للمقصور ب ،«رامي»ـب ومثَّل ابن مالٍك للمنقوص

 يريد: استثناء المثنى.، «َذاْبنَْينِ  َيكو  َأوْ »وقوله: 

 يريد: استثناء جمع المذكر السالم.، «َوَزْيِدينَ »وقوله: 

ال ُيكسر عند إضافته  فهذه األربعة تخرج عن الحكم السابق، يعني: أن آخرها

 به إذا كان ال ُيكسر؟ بيَّن ذلك  ُيعملإلى ياء المتكلم، ال ُيكسر، إًذا ماذا 
 :بقوله

َها َها اْفتوِيل اْلَيا َلِيل َجِميعو  َبْعدو َلْتحو

، أي: األربعة المذكورة أو الثالثة المذكورة، الثالثة إذا قلنا: المعتل «فذي»

األربعة إذا فصلنا المعتل إلى: مقصور ومنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم، 

 والمثنى، وجمع المذكر السالم.

َها اْلَيا» َها اْفتوِيل»أي: بعدها،  ،«َبْعدو »ياء المتكلم،  «َجِميعو  ُيلزم.« َلْتحو

 ، فالياء يجب فتحها.«فتاي  »فتقول يف المقصور كالفتى، أضفه إلى نفسك، 

 »ويف القاضي، تقول: 
َّ
 ء المتكلم.فتفتح يا« قاضي

 «صاحباي  »ويف الصاحبين، رفًعا 
َّ
 «.، ونصًبا وجًرا صاحبي

ِري  »، ويف النصب والجر أيًضا «زائريَّ »ويف الزائرين، رفًعا 
 «.زائِ
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إًذا فياء المتكلم مع هذه األربعة ما حكمها؟ وجوب الفتح. أما مع غيرها، مع 

يجوز فتحها ويجوز فيها  -كما سيأيت يف آخر البحث-بقية األسماء فإن ياء المتكلم 

 أوجٌه ُأخر، يجوز فتحها ويجوز إسكاهنا، ويجوز حذفها، كما سيأيت.

 فبيَّن حكم ياء المتكلم بعد هذه األربعة.

لكن آخر هذه األسماء األربعة عند إضافتها إلى ياء المتكلم، آخر هذه األسماء 

ِو »األربعة ما حكمه؟ بيَّن ذلك فقال:  َِ ْد  يعني: يف ياء المتكلم. ،«لِيهِ  اْلَيا َو و

يااااااِه َواْلااااااَواوو َونِ ْ 
ِو اْلَيااااااا لِ َِ ااااااْد  َو و

 

اااانْ   َِّ َلاْذِسااااْ عو َيهو اااا  َمااااا َقْبااااَل َواوأ ضو

ااااور َعاااانْ   ِْ َولِااااك اْلَمْ صو ااااا َ اااالل  َوَألِف 

 

اااااااَيْيلأ اْنِ اَلبوَهاااااااا َيااااااااء  َفَسااااااانْ     و

عة، عند يف هذين البيتين على ماذا يا إخوان؟ على حكم آخر هذه األسماء األرب 

 إضافتها إلى ياء المتكلم.

طب هذه األسماء األربعة ما الحرف الواقع يف آخرها؟ المقصور ألف، 

المنقوص ياء، المثنى يف الرفع ألف، ويف النصب والجر ياء، جمع المذكر يف الرفع 

واو، ويف النصب والجر ياء، إًذا ما آخرها؟ إما األلف يف المقصور ويف المثنى 

الياء يف المنقوص ويف المثنى المجرور والمنصوب، ويف جمع  المرفوع، وإما

 المذكر السالم المجرور والمنصوب، وإما الواو يف جمع المذكر السالم المرفوع.

ما حكم األلف والواو؟ ما حكم األلف والياء والواو حينئٍذ؟ يعني: عند إضافة 

 هذه األسماء إلى ياء المتكلم؟

ِو »قال:  َِ ْد أي: الياء إذا وقعت يف آخر هذه األسماء ُتدغم فيه، ، «هِ لِي اْلَيا َو و

سنُدغمها يف ياء « القاضي»ُتدغم يف ياء المتكلم، فالياء يف آخر المنقوص كـ

 »المتكلم، ونقول: 
َّ
ا.« قاضي  رفًعا ونصًبا وجر 

 »تقول: 
َّ
 مبكًرا»، «جاء  قاضي

َّ
 »، ويف النصب: «جاء  قاضي

َّ
أكرمُت قاضي
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 اليوم: »، ويف الجر«اليوم 
َّ
 «.سلمُت على قاضي

هذه الياء يف المنقوص، والياء يف المثنى، يف النصب والجر، كذلك ُتدغم يف ياء 

 »المتكلم، ففي المنصوب تقول: 
َّ
سلمُت على »، ويف المجرور: «أكرمُت صاحبي

 
َّ
ا، تقول يف النصب: «صاحبي ، وكذلك الياء يف جمع المذكر السالم نصًبا وجر 

ريَّ »، ويف الجر: «يَّ أكرمُت زائِر»
 «.سلمُت على زائِ

 حكمها أهنا ُتدغم يف ياء المتكلم. -كما قال-إًذا فالياء 

ِو »والواو قال:  َِ ْد إًذا ما حكم الواو؟ أيًضا ُتدغم يف ياء  ،«َواْلَواوو  لِيهِ  اْلَيا َو و

 ال تكون إال يف آخر جمع المذكر السالم المرفوع. -كما عرفنا-المتكلم، والواو 

ريَّ »تقول: ف
 »، وبنوك «جاء  زائِ

َّ
 «.جاء  بنِي

ريَّ »األصل يف 
جاء زائرون مرفوع بالواو، ثم ُنضيف إلى ياء «: جاء  زائِ

المتكلم، واإلضافة ستحذف النون يف جمع المذكر السالم، كما تحذفها يف المثنى؛ 

فان ألن النون يف المثنى وجمع المذكر السالم عوض عن التنوين يف المفرد، فُيحذ

 كما ُيحذف التنوين يف المفرد.

جاء  »، ثم تحذف ثم تضيف فتحذف النون، فتقول: «جاء  زائُرون»فتقول: 

 «.زائروي

طبًعا ما الذي اجتمع هنا؟ اجتمعت الواو والياء، ودائًما إذا اجتمعا صارت 

مشكلة، يقولون: اجتمعت العدوتان، الواو والياء ال يكادان يجتمعان، بل ال 

 الواو والياء ال يجتمعان واألولى ساكنة.يجتمعان، 

وقد يجتمعان واألولى متحركة، لكن ال يجتمعان واألولى ساكنة، فإن اجتمعا 

واألولى ساكنة؟ إذا اجتمعا واألولى ساكنة، يعني: )الواو والياء(، اجتمعا والواو 

ساكن، أو ياء وواو، اجتمعا والياء ساكنة. أما إن اجتمعا واألول ساكن فيجب 
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 إبدال الواو فيهما ياًء وإدغامهما.

 كثيرة. هذا حكم يف الصرف، وشواهده

ي ِعل»، في ِعل، «سيِّد»كما يف قولنا مثاًل:  من أي فِعل؟ من قولنا: ساد  يسود، « ف 

وال ساد  يسيد؟ ساد يسود، إًذا ما األصل؟ واو. فاألصل سي ِود، الياء من الميزان 

ي ِعل» ، صارت سي ِود، اجتمعا واألولى ساكنة، فقلبنا «ساد يسود»، والواو عين «ف 

 ، هذا حكم.«سيِّد»الواو ياًء وأدغمناه 

كذلك مثاًل لو أردنا اسم المفعول، اسم المفعول من المعتل اآلخر، فيجتمع 

، والالم سيكون حرف علة، وهكذا هذا الحكم يف مثل «مفعول»حينئٍذ الواو يف 

 ذلك.

و والياء واألولى ساكنة، ماذا سنفعل؟ اجتمعت الوا« ُمسلموي» :ومن  لك

 »سنقلب الواو ياًء وُندغم فنقول: 
َّ
، ما قبله ضمة، «ُمسلِمويَّ »، واألصل: «ُمسلِِمي

، قلبنا الواو ياًء وأدغمنا، طب والضمة التي قبل الواو؟ قلبناها كسرة «مسلموي»

 »، هكذا العرب، العرب تقول: «مسلمي»للمناسبة، فقيل: 
َّ
 «.مسلمي

 »ا الذي حدث؟ الذي حدث، م لكن
 
 «.مسلمون، مسلُمُوي، مسلُمي، مسلمي

 »فإذا قلنا: 
َّ
«: زائري  »فعل ماٍض، و«: جاء»، «جاء  زائِريَّ »، أو «جاء  مسلمي

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الياء المنقلبة عن الواو.

 أو تقول: عالمة رفعه الواو المنقلبة ياًء.

 هر ممتاز.واضح أو أعيد اإلعراب يا إخوان؟ وظا

 قول أحد المغاربة:  من  لك:

ِأ   ألِااْدنِك نبيااَه العصاا ِ مااا جماا و  ااال

 

 و ااااو بالياااااء يو لاااا و  
 أَ ااااى لاااايذورأ
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 فأجبته: 

 جوابواااك ياااا شااايَخ الن حااااِة جمااايِعهِ

 

 وَمااان لممياااِ  الم اااَالِط  ااايدل  

ااااااهو   سااااااِلمك ل لعو  َباااااادا يف أَ اَنااااااا مو

 

 لغيااااااا  والح ي ااااااا و َ ْتَبااااااا و  
 بيااااااااءأ

 ضهم هبذين البيتين.رد عليه بع 

إًذا انتهينا من الياء، فهي ُتدغم يف ياء المتكلم، وانتهينا من الواو وهي أيًضا 

 ُتدغم يف ياء المتكلم بعد قلبها ياًء، بقيت األلف.

ا: »األلف ما حكمها؟ قال يف ذلك ابن مالك  ِْ  َوَألِف  إًذا حكم  ،«َ لل

إلى ياء المتكلم، أهنا تسلم، وال األلف إذا وقعت يف هذه األسماء عند إضافتها 

 ُتقلب ياًء وُتدغم يف الياء.

، «فتاي  »، فُتضيفه إلى نفسك وتقول: «الفتى»األلف يف آخر المقصور، مثل 

تبقى « ليالي»ليالك وهذه «: ليلى»مستشفاي، و«: مستشفى»، و«عصاي»وعصى 

 األلف، ما ُتقلب ياًء وُتدغم يف الياء يف ياء المتكلم.

، فهذا قوله: «جاء  صاحباي»لف يف المثنى، كصاحبان، تقول: وكذلك األ

ا» ِْ  َوَألِف   «َ لل

 لغة ُهذيٍل يف المقصور، المختوم بألف، فقال:  ثم ذكر ابن مالك 

ااااااااااااور َعاااااااااااانْ   َولِااااااااااااك اْلَمْ صو

 

اااااااَيْيلأ اْنِ اَلبوَهاااااااا َيااااااااء  َفَسااااااانْ     و

يف المقصور  -قبيلة هذيل قبيلة معروفة من قبائل العرب-فهناك لغة لهذيل  

دون المثنى المرفوع، المثنى المرفوع ليس فيه إال أن تسلم األلف، لكن يف 

المقصور يف ألف المقصور هذه اللغة عن هذيل. وبعض العرب ُيجيزون أن تبقى 

، ويجيزون أن ُتقلب األلف ياًء، فُتدغم حينئٍذ يف ياء «فتاي»األلف كبقية العرب 

 المتكلم.
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 »ى الفتى: فيقولون يف اإلضافة إل
َّ
ت ي  »، و«فتاي وف 

َّ
ليالي »، و«عصاي وعصي

 
َّ
 «.وليلي

هذا شاعر فحل، مات  -وهو أبو ذؤيب الهذلي-قول شاعرهم  :ومن ذلك

أبناؤه الخمسة يف وقٍت واحد، يف طاعون واحد، فقال مرثية عينية، ُتعد عند كثيٍر من 

اد األدب العربي أهن ا أفضل مرثية قالتها العلماء كاألصمعي وغيره، عند أكثر ُنقَّ

 العرب.

ي نِية أبي ذؤيب الهذلي يف  أبنائه الخمسة، طويلة، فيها أبيات مشهورة  م ثي ع 

 يقول: 

 أو   بناااااااك وأع باااااااوين فسااااااا ة

 

 عناااااد ال قاااااا  وعبااااا ة ماااااا   لااااا  

 لاااااالعين بعاااااد ِ ذااااال  فاااااداقها 

 

  اااملت ب اااو  لهاااك عاااور  ااادم  

  ااااب وا  ااااوال وأعن ااااوا لهاااااوا ِ 

 

 مصااااا علف اااااد هِ ولَااااال جنااااا   

 للبثااااات بعاااااد ِ بعااااايف ناصااااا  

 

 ونأااااااااال أين  فااااااااق مسااااااااتتب  

 ول اااد ف صااات بااال  أ الااا  عااانهِ 

 

 لااااااإ ا المنياااااا  أقبلاااااات    اااااادل  

 ون ا المنيااااااا  أن ااااااابت أظفار اااااااا 

 

 ألفياااااات ذاااااال  ميماااااا     نفاااااا  

م، ويستشهد هبا العلماء كثيًرا   القصيدة طويلة، وكلها أبيات جميلة، وفيها ِحك 

ا، ويستشهد هبا الحكماء أيًضا يف مواضع  يف النحو ويف األدب، ويف علوم كثيرة جد 

ا.  كثيرة جد 

: يف آخر حياته عندما مرض وضعف يف مرض  ◙معاوية  من  لك مثال 

موته، فدخل عليه أحد أعدائه، كأنه يشمت به، فمعاوية كان يظهر التجلد والصرب 

 والقوة، ويقول: 

ااااااااامتين أريهااااااااِ اااااااادل لل    و مل 

 

ااااك ل ياااا  الاااا   د      أ ةعةاااا أن 
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 فيرد عليه خصمه ويقول:  

 ون ا المنيااااااا  أن ااااااابت أظفار اااااااا

 

 ألفياااااات ذاااااال  ميماااااا     نفاااااا  

 ورضي عنه. ومات معاوية يف هذا المرض  

 ال ا د يف  يع ال صيدة: 

  ااااب وا  ااااوال وأعن ااااوا لهااااوا ِ

 

 لف اااااد هِ ولَااااال جنااااا  مصااااا ع 

 مها، على لغة ُهذيل.أصلها: هوايا، ثم قلب األلف ياًء وأدغ « وال»فقوله:  

 »، «أو   بنك»وأما قوله: 
َّ
« ب نوي»أصلها بنون، ثم دخلت ياء المتكلم، « بني

 »فقال: 
َّ
جائرون، »، فهذا قول العرب كلهم، أن جمع المذكر السالم بالواو «ب نِي

إذا أضفت إلى ياء المتكلم، فإنك تقلب الواو ألًفا فُتدغم، فتقول: « مسلمون، بنون

« 
َّ
 شاهد فيه. ، فال«بني

وكذلك قرأ بعض الُقراء كالجعربي وابن أبي إسحاق، وغيرهم، نحو قوله 

ي  » [123] ه:  (ائ ەئ ەئ)تعالى:  ڇ )، وقوله تعالى: «فمن اتبع  ُهد 

 »، [18] ه:  (ڇ
 
 عصي

 
 على هذه اللغة.« هي

إًذا يا إخوان، هذه األسماء األربعة: المقصور، والمنقوص، والمثنى، وجمع 

م، ما حكمها عند إضافتها لياء المتكلم؟ أما ياء المتكلم نفسها فيجب المذكر السال

فتحها، وأما آخر هذه األسماء فيجب إسكاهنا، على التفصيل السابق، الياء والواو 

 ُيدغمان، واأللف ال ُتدغم إال يف لغة هذيل.

« كتابِي»أما ما سوى هذه األسماء األربعة من بقية األسماء، كقولك مثاًل: 

، وجمع المؤنث «أقالمِي»و« ُكُتبِي»، وجمع التكسير «ربي»و« بيتِي»و« ارتِيسي»و

، أو نحو ذلك، فإن آخر هذه األسماء عند إضافتها إلى ياء «سياراتِي»السالم 

 المتكلم يجب كسرها، وهذا الذي قلناه يف البداية.
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لة»أما ياء المتكلم نفسها، فيجوز فتحها:    قراءًة متأمِّ
ويجوز  ،«قرأُت كتابي

ل ة»إسكاهنا:  ، واإلسكان هو األكثر، ويجوز حذفها وإبقاء «قرأُت كتابي قراءًة متأمِّ

، هذه األوجه الكثيرة «قرأُت كتابِي قراءًة متأمل ة»الكسر دلياًل عليها، تقول: 

 المستعملة يف ذلك.

ا، لكن نمثل للوجه الثالث وهو حذف  واألمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جد 

 متكلم وكسر ما قبلها.ياء ال

عند  -كما نتكلم عليه اآلن-ياء المتكلم عموًما، سواء دخلت على اسم 

أكرمنِي، »، أو عند دخولها على فعل كـ «كتابِي، صِديِقي، ربي»إضافتها إلى اسم 

نِي ، ونحو ذلك؛ لك فيها الفتح، لك فيها اإلسكان وهو األكثر، «أعطانِي، سِمع 

 حذف الياء وكسر ما قبلها. ولك الفتح وهو جائز، ولك

هذا حذف الياء وكسر ما قبلها، يكثر يف السجع، ويف فواصل  الوجه الثالث:

 القرآن الكريم، الفواصل يف القرآن الكريم، يعني: آخر اآلية.

: ، [45]ق:  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قوله تعالى:  لمن  لك مثال 

من يخاف »هنا مفعول به منصوب، لماذا لم يقل:  (ڻ) ،(ۅ ۅ ۉ)

وعيًدا؛ ألن هذا مضاف إلى المتكلم، يعني: من يخاُف وعيدي ثم ُحذفت ياء 

من )المتكلم، وبقيت الكسرة دلياًل عليها، ولهذا لو وصلت ستصل بالكسر، 

 .(يخاف وعيدي بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ؛(ہ ہ)، «فبشر عباًدا»ما قال:  [17]الزم :  (ہ ہ)قال تعالى: 
 .[18 ،17]الزم :  (ہ ہ ہ ہ)ألنه 

تنظر يف المصحف تجد أنه  [6]الَال و :  (ڤ ڤ ڦ ڦ): قال 
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، فحذفت ياء المتكلم، (لكم دينكم ولي دين بسم اهلل)يف دين عليها كسرة،  

 وُأبقيت الكسرة دلياًل عليها.

قلنا: هذا الحكم أيًضا يشمل الفعل، أو اتصلت ياء المتكلم بالفعل، كقوله 

، أي: [16]الفم :  (ہ)أكرمني، و، أي: [15]الفم :  (ڱ ڱ)تعالى: 

 أهانني، وهو كثير.

من  (ۓ)، [32]النمل:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)قال تعالى: 

بعدها مرفوع أم منصوب؟  (ٺ)الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، فـ

ما نقول: مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون،  ،(ٺ)منصوب، منصوب 

 ت شهدونِي. :[32ل:النم] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)واهلل أعلم: -ولكن أصل اآلية 

، بنونين: نون الرفع ونون الوقاية، عندما «ت شهدون نِي»ولو كان مرفوًعا لقيل: 

دخلت حتى صار الفعل منصوًبا، وعالمة نصبه حذف النون، فحذفت النون حتى 

ۅ )، ثم حذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة دلياًل عليها، فقيل: «تشهدوين»

 .[32النمل:] (ۅ

طنِ »وتقول العرب:  ِن يا زيد»، أي: أعطني، و«أع  ، أي: اسمعني. وهذا «اسمع 

 كثير يف الكالم.

؛ لجاز «يا صديقي»فإن وقع االسم المضاف إلى ياء المتكلم منادًيا لو ناديته: 

 تعال»لك يف ياء المتكلم هذه األوجه 
 
« يا صديِقي تعال»بالفتح، « يا صديقي

 بالحذف.« يا صيديِق تعال»باإلسكان، 

وشرحها يف باب النداء، كقولك:  -إن شاء اهلل-أوجه أخر سيأيت ذكرها  ويجوز

 «.يا صديًقا تعال»، و«يا صديق  تعال»، و«يا صديُق تعال»
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للكالم  هبذا الفصل الذي عقده ابن مالك  -يا إخوان-فهذا ما يتعلق 

على األسماء المضافة إلى ياء المتكلم، وبه ينتهي كل الكالم على ما يتعلق 

 ضافة.باإل

يف الباب التالي،  -مستعينين باهلل-أو ندخل  -يا إخوان-إن كان هناك سؤال 

 هناك سؤال؟ تفضل.

 .. .الطال :

قلنا: لغة هذيل هذه اللغة، ُتجيز إبقاء األلف وتجيز حذف األلف،  ال يخ:

سبقوا »وتجيز قلب األلف ياًء وإدغامها، فإن قلت لي: الشاعر أبو ذؤيب ماذا قال؟ 

 ؟ أم قال الوجهين؟«سبقوا هوي  »أم قال:  ،«هواي

كونه قال الوجهين هذا بعيد، هو قال أحدهما، ومع ذلك نجده يف الكتب، نجد 

 «.سبقوا هوي  »، و«سبقوا هواي»هذا البيت يف الكتب بالروايتين، 

أما النحويون فال يهمهم ما قال الشاعر، ال يهمنا ما قال  :لالمواب عن  لك

ذؤيب، وإنما هذا عمل الرواة، الراوي يعني: األدباء هم الذين  الشاعر، ما قال أبو

 يهمهم ماذا قال الشاعر، أما النحويون فيهمهم ماذا قال الُمحتج بلغتهم.

، ثم الراوي عن هذا الشاعر فصيح ُمحتج بلغته، «سبقوا هواي»فالشاعر قال: 

لعرب يروون ، وا«سبقوا هوي  »، فالنحوي روى عنه: «سبقوا هوي  »فقد يراه إلى 

هذه القصيدة كما قال الشاعر بلغة الشاعر، وربما يكون الراوي يرويها بلغته؛ ألن 

 هناك خالًفا بين لغة العرب، ثم يأيت بعد ذلك الرواة وينقلون.

األصمعي يرويها كما سمعها من العرب، طبًعا سمعها من أبي ذؤيب، واآلخر 

بع وخامس، ذلك كلهم محتج سمعها من راٍو آخر، والثالث سمعها من راٍو را

ال يروون إال عن محتج به، فهذا الراوي محتج  -أي: النحويين–برواياهتم؛ ألهنم 
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 به، فهم يروون كالمه. 

ال يذكرون اسم  -وخاصة الكتب المتقدمة-ولهذا لو نظرت يف كتب النحو 

ابه، الشاعر، ال يقولون: قال فالن، سيبويه يف المشهور لم يعُز األبيات التي يف كت

هي قرابة األلف وخمسمائة بيت، وإنما قال الشاعر فقط، مع أن بعضها أبيات 

 معروفة مشهورة يف المعلقات السبع.

قالوا: إن السبب يف ذلك أنه يعلم أن هذه األبيات وهذه القصائد التي قالها 

عر الشعراء، غيَّرهتا العرب كثيًرا، فكل راٍو يروي بلغته، فال يريد أن ينسب إلى الشا

يَّر مغيٌر، غير الذي قاله الشاعر، والنحوي  ال  -كما قلنا-هذا البيت، وربما يكون غ 

يهمه ماذا قال الشاعر، وإنما يهمه ماذا روى عن الفصحاء البلغاء الفصحاء 

الُمحتج بكالمهم، ثم جاء من بعدهم بعد ذلك ونسبوا هذه األبيات واهتموا هبا، 

بالغ يف اإلنكار على هذه المسألة يف كتب وهذا األمر مهم، أنت تجد بعضهم ي

ُألفت يف هذه المسألة، وروى فالن، روى سيبويه هذا البيت، وهذا خالف الرواية 

.. كتب كثيرة مؤلفة قديًما وحديًثا؛ ألهنم .الصحيحة التي قالها الشاعر، وتكلم

 غفلوا عن هذا األمر.

فصحاء الُمحتج هبم، النحوي ال يهمه ماذا قال الشاعر، يهمه ما ُروي عن ال

 نعم تحرير ما قاله الشاعر؛ لمعرفة ما قاله الشاعر فقط، ال لرد الرواية األخرى.

 تفضل، سؤال آخر يا إخوان؟

إًذا ندخل يف الموضوع الجديد؛ ألنه موضوٌع جديد ليس باًبا جديًدا فقط، بل 

ن مرة، فال هو موضوٌع جديد؛ ألننا تكلمنا قبُل على ترتيب ابن مالك للنحو أكثر م

 داعي إلعادة هذا الكالم.

لكن ابن مالك كان يتكلم على المجرورات، تكلم على المجرور بالحرف 
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انتهى الكالم اآلن على  -باب اإلضافة-حروف الجر، أما المجرور باإلضافة 

 المجرورات.

الَالم على األ ماء العامل  َعَمل اآلن سينتقل إلى موضوٍع جديد، وهو 

 ألعالها.

ل  أفعالها؛ مبتدأ بإعمال المصدر، فلهذا الباب الذي ذكره األسم م  اء العاملة ع 

 .«نعمال المصدر»بعد باب اإلضافة هو باب 

 : قال ابن مالك  -إن شاء اهلل-نقرأ األبيات ثم ُنعلق بما تيسر 

رِ 
َ
د
ْ
ص
َ
م
ْ
 ال
 
ال
َ
م
ْ
 ِإع

 بِِفْعِلِه اْلَمْصَدَر َأْلِحْق لِك اْلَعَماْل .424

 

ا أوْ   َةااااااااال  ا َأْو َمااااااااَ  َأْل  مو َماااااااا َّ    مو

ال.425  ْعالض َماَ  َأْ  َأْو َماا َيحو
 نِْ  َذاَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ َعَمااااااْل   ااااااهو َو ِ اااااا  َمَحلَّ

ََ َلاااهْ .426  ِع الَّاااِيل أوِضاااي  َوَبْعاااَد َجااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلااااااهْ    َذمل

ااا َّ َوَمااانْ .427  ااا َّ َماااا َيْتَبااا و َماااا جو  َوجو

 

 ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  َراَعاااى لِاااك 

 «.إعمال المصدر»أربعة أبيات ذكرها يف هذا الباب، باب  

ُل أصالًة من األسماء  فبعد أن انتهى ابن مالك  م  من الكالم على ما يع 

 واألفعال والحروف. حروف الجر تعمل أصالة.

 األفعال ترفع الفاعل، تنصب المفعول به أصالة.

كالم على ما يعمل أصالة، انتقل اآلن إلى الكالم على ما بعد أن انتهى من ال

 يعمل بالنيابة، على ما يعمل بالنيابة والتشبيه، وهي األسماء العاملة عمل أفعالها.

أسماء األصل فيها أهنا ال تعمل، ولكنها عملت حماًل لها على أفعالها، تشبيًها 

فعالها، فُأعملت عمل أفعالها، لها بأفعالها، نيابة عن أفعالها، حملوها حماًل على أ
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فعملها حينئٍذ ليس عماًل أصياًل، لم تعمل باألصالة، وإنما عملت بالحمل  

 والتشبيه، والفرعية، فلهذا أخرها.

وتأخيرها إلى هذا المكان ترتيب منطقي وصحيح ومقبول من ابن مالك 

. 

 واأل ماء التك  عمل عمل ألعالها، ذِ؟  ت : 

 المصدر. -

 اسم الفعل. -

 سم الفاعل.ا -

 اسم المفعول. -

 الصفة الُمشبهة. -

 اسم التفضيل. -

هذه أسماء لكنها قد تعمل عمل أفعالها، المصدر واسم الفعل، طيب واألربعة 

الباقية: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة الُمشبهة، واسم التفضيل، هذه 

 األربعة الباقية هي التي يسميها النحويون األوصاف، جمع وصف، هذه هي

 األوصاف، ويسموهنا أيًضا األسماء الُمشتقة العاملة عمل فعلها.

 األسماء العاملة عمل أفعالها، وأهنا ستة. -يا إخوان-عرفنا اآلن 

بها يف  ، ر بها بهيع الط ي  ، « األلفي »ننف  اآل  نلى ابن مالك ذيَ َر َّ

  ذ : 

 إعمال المصدر. -

 فإعمال اسم الفاعل واسم المفعول. -
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 مصادر.فأبنية ال -

 فأبنية أسماء الفاعلين، والمفعولين، والصفات الُمشبهة. -

 فإعمال الصفة الُمشبهة باسم الفاعل. -

 ثم انتقل فتكلم بعد ذلك على التعجب. -

م  وبِئس يف المدح والذم. -  ثم على نِع 

 ثِ عا  نلى األ ماء العامل  عمل أ مائها، لتَلِ على: 

 ك على التوابع مرتبة: إعمال اسم التفضيل، ثم خرج فتكلم بعد ذل -

 النعت. -

 فالتوكيد. -

 فالعطف. -

 فالبدل. -

 .. إلى آخره..ثم تكلم على النداء، وتوابعه الكثيرة: كالرتخيم، واالستغاثة

 ثم عاد بعد ذلك وتكلم على أسماء األفعال.

وترتيبه هذا فيه نظر، وهو ترتيب منقود، وفيه اضطراب؛ ألن كل ما سبق 

عجب به النحويون كثيًرا، وصار ترتيب النحو إلى اآلن أحسن ابن مالك ترتيبه، وأُ 

 على هذا الرتتيب، لكن مِن  اآلن فصاعًدا صار يف ترتيبه اضطراب.

للذث  المتلأ ين بعد  لك فاولوا أ  ي  بوا النحو    يب ا ي ونه ألةل، لهنا 

 : فينما يصل نلى  نا ما ا ييذ و ؟ ييذ و  األ ماء العامل  عمل ألعالها متتابع 

 المصدر. -
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 اسم الفعل. - 

ثم األسماء المشتقة العاملة عمل الفعل: اسم الفاعل، اسم المفعول،  -

 الصفة المشبهة، اسم التفضيل.

 ثم التوابع: النعت، العطف، التوكيد، البدل. -

 ثم بقية األحكام. -

ذكر إعمال المصدر، ثم إعمال  -يا إخوان-أيًضا نالحظ يف ترتيب ابن مالك 

المفعول، ثم أبنية المصادر، ثم أبنية أسماء الفاعلين، اسم الفاعل واسم 

 والمفعولين، والصفة المشبهة، فذكر اإلعمال قبل األبنية.

وكان األفضل والرتتيب المنطقي أن يذكر األبنية قباًل، يذكر أبنية المصادر، 

يعني: أوزان المصادر، كيف ُتصاغ أبنية المصادر؟ ثم يذكر إعمال المصدر، ثم 

نية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة، ثم يذكر إعمال اسم يذكر أب

 الفاعل واسم المفعول والصفة الُمشبهة.

على ترتيبه، فسنبدأ  أما نحن يف الشرح فإننا سنتابع إمامنا ابن مالك 

 «.إعمال المصدر»بالكالم على 

 : فقوله 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

فناه، فمن ُيذكرنا يا إخوان بتعريف المصدر؟ المص در شرحناه من قبل وعرَّ

المصدر يا شباب: هو االسم الدال على مجرد الحدث، يعني: اسًما ال يدل إال 

على حدث، فإن وجدنا كلمة تدل على حدٍث وزمان، فهذه الكلمة ُنسميها فعاًل، 

 هذا هو الفعل.
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 الفعل: ما دل على حدث وزمانه.

كلمة تدل على حدث وصاحب هذا الحدث، وبالتحديد نقول: إن  إن وجدنا

تدل على « جالس»وجدنا كلمة تدل على حدث وفاعل هذا الحدث؛ كجالس، 

الحدث، وهو الجلوس، وتدل على فاعله، فالذي يدل على الحدث وفاعله نسميه 

 اسم فاعل، وقد يكون صفة ُمشبهة، مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل.

ن البطل؟ الذي يفعل البطولة، فاعلها، فبطل تدل على «طلب»فقولك:  ، م 

 الحدث البطولة، وتدل على فاعلها.

ومن وقع الحدث عليه، اسم  وا  ِ اليل يدل على الحدث ومفعوله، يعنك:

 مفعول.

أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط، تدل على مجرد الحدث وال تدل على 

الجلوس يدل على فعل الجلوس، لكن يدل شيء آخر، فهي المصدر؛ كالجلوس، 

على زمانه، هذا يف الماضي أو يف المستقبل أو اآلن؟ ال يدل على فاعله على 

 مفعوله على مكانه على زمانه، ما يدل على شيء سوى الحدث.

 االسم الدال على مجرد الحدث، هذا التعريف العلمي. المصدر  و:

التصريف  لو  يف المصدر  و:أما التع يَ التعليمك للمصدر، لإنهِ ي و

لِس جلوًسا،  ل س  يج  ف الفعل التصريف الثالث هو المصدر، ج  الثالث للفعل، صرِّ

هاًبا، طبًعا لو أوزان وأبنية  ب  يذهب ذ  ه  رج  يخُرج خروًجا، شِرب  يشرُب شرًبا، ذ  خ 

 مختلفة.

 : قال 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

، يدل على أن عمل المصدر عمٌل غير أصيل، وإنما هو بالحمل «ألحق»قوله: 
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 واإللحاق بالفعل. 

إًذا فالمصدر إذا ُأعمل، فإنه ُيلحق بماذا؟ بأي فعل؟ بفعله هو، فإذا كان فعله 

؟ يعني: يرفع فاعاًل، وال ينصب مفعواًل، فالمصدر كذلك، «الزًما»الزًما؟ ما معنى 

ا، األصل الفعل إعماله واجب، لكن الفرع يجوز إعمال المصدر، جائز ليس واجبً 

 ال بد أن ينحط عن األصل درجة، إعمال المصدر جائز.

« عِجب ُت من قياِم زيدٍ »فمصدره يجوز أن يرفع فاعاًل، فلك أن تقول: 

، أي: عجبُت من أن قام زيٌد، أو «عِجب ُت من قياٍم زيدٌ »باإلضافة، ولك أن تقول: 

فاعل القيام، فلك أن ترفع هذا الفاعل بمصدره، عجبُت من أن يقوم  زيٌد. هو 

عجبُت من »، يعني: من أن يقوم زيٌد، ويجوز لك اإلضافة «عجبُت من قياٍم زيدٌ »

 «.قياِم زيدٍ 

هق  الباطُِل » نِي ُزهوق الباطل»، فعل وفاعل، ثم تقول بعد ذلك: «ز  ، لك «يُسر 

ين زهوُق الباطلِ »أن تضيف:  عمل فعله فرتفع به  ، ولك أن ُتعمل المصدر«يسر 

 ، تقصد: يسرين أن يزهق الباطل.«يسرين زهوُق الباطُل »الفاعل فتقول: 

وإذا كان فعله يرفع فاعاًل وينصب مفعواًل واحًدا، يعني: إذا كان فعله متعدًيا 

إلى مفعوٍل واحد، فالمصدر كذلك، يجوز أن ُيعمل هذا العمل، فيرفع الفاعل 

باإلعمال، ولك أن « ب ُت من عقوٍق الولُد أباهعجِ »وينصب المفعول به، فتقول: 

، فإن أضفت قلنا: إن «عجبُت من عقوِق الولِد أباه»تضيف إلى الفاعل فتقول: 

 المصدر ُأضيف إلى فاعله، ونصب مفعوله.

، «عجبُت من عقوٍق الولُد أباه»وإن أعملته يف الفاعل والمفعول مًعا، فتقول: 

 أباه. تعني: عجبت من أن ي ُعق  الولدُ 

بنِي مروُرك  »وكذلك يتعدى بحرف الجر الذي يتعدى به فعله، فتقول:  أعج 
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أعجب نِي أن ت ُمرَّ بزيٍد وأن تجلِس على »، كما تقول: «بزيٍد وجلوُسك  على الكرِسي

 يعمل مثله.« الكرسي

وإذا كان فعله متعدًيا إلى مفعولين؟ يعني: يرفع فاعاًل وينصب مفعولين، 

باإلعمال، « عجبُت من إعطاٍء زيٌد عمًرا درهًما»مل عمله، فتقول: فيجوز فيه أن يع

 زيٌد عمًرا درهًما.
 
 تعني: عجبُت من أن ُيعطي

ويجوز لك أن تضيف المصدر إلى فاعله، وتنصب به المفعول، فتقول: 

، فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله، «عجبُت من إعطاِء زيٍد عمًرا درهًما»

 ونصب مفعوليه.

أي: يرفع فاعاًل، وينصب ثالثة  ا  الفعل متعدي ا نلى ثالث  مفاعيل،ون ا ذ

عِجبُت مِن إعالٍم زيٌد عمًرا بكًرا »مفاعيل، فيجوز للمصدر أن يعمل عمله، فتقول: 

 ، تريد: عجبُت مِن أن ُيعلِم  زيٌد عمًرا بكًرا مسافًرا.«مسافًرا

ِم زيٍد عمرًوا عجبُت من إعال»ولك أن تضيف المصدر إلى فاعله، فتقول: 

 ، فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله، ونصب مفاعيله الثالثة.«بكًرا مسافًرا

 كل ذلك مفهوم من قول ابن مالك السابق: 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

 أي: ألحقه بفعله يف كل هذه األوجه من أوجه العمل.

الذي ذكره للمصدر، يشمل  بعد ذلك أن هذا الحكم ثم ذكر ابن مالك 

جميع المصادر أو جميع أحوال المصادر، سواٌء كان المصدر مضاًفا، أم كان 

 ، يعني: منوًنا.«أل»، أم كان مجرًدا، يعني: مجرًدا من اإلضافة ومن «أل»ُمعرًفا بـ

 : فقال 
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 بِِفْعِلاااِه اْلَمْصاااَدَر َأْلِحاااْق لِاااك اْلَعَماااْل  

 

ا َأوْ   َماااااااا َّ   ا أْو مو َةااااااااال   َمااااااااَ  َأْل  مو

 «.أل»يعني: حالة كونه مضاًفا أو مجرًدا أو مع  

بحسب األكثرية، فأكثر ما يعمل المصدر وهو  ورتبها ابن مالك 

ا، ولكنه « أل»مضاف، وبعد ذلك وهو مجرد، وإعماله وهو معرف بـ قليل جد 

 جائز.

ز أن فإعماله مضاًفا هو األكثر، وسيأيت كالم خاص على إضافته، قلنا: إنه يجو

يضاف ويجوز أن ُيعمل، لكن كالمنا اآلن سيكون أكثر على إعماله، وإضافته 

 إن شاء اهلل.-ستأيت يف بيت قادم 

فيجوز أن تضيفه ويجوز أن ُتعمله، فإذا أضفت المصدر تضيفه إلى ماذا؟ لك 

أن تضيفه إلى فاعله، ولك أن تضيفه إلى مفعوله، لك أن تضيفه إلى فاعله، وهذا 

، أي: عجبُت مِن أن ت ضِرب  زيًدا، «عجبُت من ضربِك  زيًدا»كقولك:  هو األكثر؛

، «أعجب نِي إكراُم الطالِب األستاذ  »وتقول:  ، أي: أعجبني أن ُيكِرم الطالُب األستاذ 

أعجب نِي »فأضفت المصدر إلى الفاعل، ولك أن ُتعمل ويجوز أن ُتعمل فتقول: 

 «.إكراٌم الطالب  األستاذ  

]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)تعالى:  قوله ومن  لك:

مصدر، وقد أضيف إلى فاعله لفظ  (ۓ) (ۓ ۓ ڭ ڭ)، [40

 .(ڤ)الجاللة، ونصب مفعوله 

، -والمعنى  ، أو لوال أن يدفع اهلل الناس  واهلل أعلم: ولوال أن دفع اهلل الناس 

فهنا جاء على األكثر إضافة المصدر إلى فاعله، ولك يف اللغة أن ُتعمل هذا 

 «.ولوال دفٌع اهلُل الناس  »ر يف الفاعل، فتقول: المصد
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 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى): قوله  ومن  لك:

 أتى باإلضافة، أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول به. [161]النساء: 

 أي: ولوال أن أخذوا الربا، وأن أكلوا أموال الناس بالباطل.

عجبُت »فتقول:  ولك أن ُتضيف المصدر إلى مفعوله، فرتفع حينئٍذ الفاعل،

ِة زيدٌ  ب ني إكراُم األستاِذ الطالُب »، وتقول: «مِن أكِل الُخبز  فاعل « الطالُب »، «أعج 

مؤخر، يعني: عجبت من أن يأكل الخبزة  زيٌد، وأعجبني أن ُيكرم  األستاذ  الطالُب، 

 ثم أضفت إلى المفعول به.

بُت من أكٍل عج»ويجوز لك أن ُتعمل يف الفاعل والمفعول به هنا، فتقول: 

 «.أعجبني إكراٌم األستاذ  الطالُب »، و«الخبزة زيدٌ 

]آل  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ): قوله  ومن  لك:

 .[97عم ا : 

 (ہ)يف اآلية أكثر من تخريج، من هذه التخريجات المشهورة: أن 

هو اسم موصول، يعني:  (ۓ ڭ ڭ ڭڭ)مصدر، والبيت مفعول به، و

ن و-الفاعل، والمعنى  (ڤ)الذي و اهلل أعلم: وهلل على الناس أن  يحجَّ البيت  م 

 استطاع إليه سبياًل.

يعني: وهلل على الناس أن يحج البيت  المستطيُع، يعني: وهلل على الناس أن 

. قدم المفعول به، ثم أضاف المصدر إليه، ويف اآلية تخريج  يحج المستطيُع البيت 

 مشهور آخر، ولعله أشهر منه.

 قال الشاعر: 

 ن   ظلااااااِ نفِسااااااه الماااااا ءو بااااااي نض أ  

 

نْها عان  او   َيْغِلا و الع اال   ن ا لِ َيصو
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ُه المرُء، ثم   ُه، ثم قدم المفعول به، أن يظلم  نفس  يعني: أن يظلم  المرُء نفس 

 أضاف: أال إنَّ ُظلم  نفِسِه المرُء.

گ گ گ ڳ ڳ ): وننظر بعد ذلك يف قوله 

 (ہ)ة الجمهور ومنهم العشرة، يف اآلية قراءتان، قراء [28ال وم:] (ڳڳ

 واهلل أعلم: تخافون ُهم كما تخافون  أنفسُكم.-بالنصب، والمعنى 

فأضاف  ،[28ال وم:] (ڳ ڳڳ)ثم قلب الفعل إلى مصدر 

 المصدر إلى فاعله، ونصب المفعول به، وهذا على األكثر.

تُِكم أنفسكم»ويف قراءة شاذة:   ، فعلى ذلك أن نقول: إن«تخافون ُهم كخيف 

المصدر أضيف إلى مفعوله، ورفع فاعله على تقدير: تخافوهنم كما ُتخيُفكم 

 فاعل، ثم قلبنا الفعل إلى مصدر وأضفناه إلى المفعول به.« أنفسكم»أنفسُكم. فـ

فهذا هي الحالة األولى إلعمال المصدر، أن يعمل مضاًفا، وهي الحالة 

 األكثر.

أو إلى المفعول، هذا قوله:  فُيضاف المصدر إما إلى الفاعل وهذا األكثر،

 «.مضاًفا»

ا.  الحال  الثاني  إلعمال المصدر: أ  يعمل المصدر مم   

أقل من  -كما قلنا-، يعني: منوًنا، وهذا «أل»يعني: مجرًدا من اإلضافة ومن 

 إعماله مضاًفا. 

، تعني: من أن يُعق  الولُد «عِجبُت من عقوٍق الولُد أباه»أن تقول:  ومن  لك:

 أباه.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ): قوله  ومن ال وا د:
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ما العقبة؟ العقبة: فك رقبة، أو إطعاٌم يتيًما يف يوٍم، يف  [14-12]البلد:  (ڭ

العقبة: فك رقبة، أو أن ُتطِعم يتيًما،  يعني: مجاعة. ،[14البلد:] (ڭ)مسغبة 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ)ثم قلب الفعل إلى مصدر، 

 يتيًما، فاعل المصدر هنا وهو منون، يعني: مجرًدا. [14-11البلد:] (ڭ

ولو أردت أن ُتقدر الفعل لقدرته، لكن المعنى هنا على حذفه، يعني: أن 

 ُتطعموا يتيًما.

 قول الشاعر:  ومن  لك:

اوَس قااااااومأ   بَةاااااْ بأ بالساااااايوَ رو

 

نَّ عااااااان الم يااااااال   أَزْلناااااااا  ااااااااَمهو

َِ راوَس قومأ »   ضرب رؤوس  قوٍم بالسيوف.أي: بأن ن ،«بَِة ِب بالسيو

، فأعمل المصدر وهو منون، أي: «بضرٍب رؤوس  قوٍم بالسيوف»فقال: 

 مجرد.

َض -والحال  الثالث  إلعمال المصدر  و ك أقل الحا ط: أ  يعمل و و مع 

 «:أل»با

 ، يعني: عجبت من أن تضرب  زيًدا. «عجبُت من الضرِب زيًدا»كأن تقول: 

ا، سنم  ثل ببعض األمثلة والشواهد.طبًعا هذا قليل جد 

 قال الشاعر:  ومن  لك:

َو النَايااااااااااِ  أعااااااااااداَءع  ضااااااااااعي

 

 يْااااااالو الِفاااااا اَر يو اأااااااك األجاااااال 

ى «ضعيف النكاية أعداءه»يظن الفرار ُيبعد األجل،   ن ك  ، يعني: هو ضعيٌف أن ي 

ف بـ ، يعني: أن ينكى «ضعيُف النكاية أعداءه»، «أل»أعداءُه، فأعمل المصدر الُمعرَّ

 داءه.أع
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 قول الشاعر:  ومن  لك: 

ااااااْ َوة بعاااااادما ااااااك والتاااااالبيَن عو  لإنَّ

 

  عاااااااَ  وأياااااادينا نليااااااه شااااااوارعو  

  .  إلى آخر القصيدة، يعني: فإنك وأن ُتؤبِن عروة 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

نااااك  ل ااااد علمااااْت أولااااى المغياااا ة أنَّ

 

اْ ِب مْسامعا   َذَ ْرطو للِ أنَْل عن الةَّ

 اجع، يعني: فلم أنكل عن أن أضرب  مسمًعا.فلم أتر«: فلم أنكل»يعني:  

الخيول المغيرة، يمدح «: المغيرة»، ومؤنث أول«: أولى»، «أولى المغيرة»و

نفسه أنه يف أول صفوف القتال، أول صفوف القتال الخيول التي يف القتال، فاعلم 

 أنني ال أنكل عن هذا العمل.

 قال:  -وإن كنا ال نوافق على معناه-: قول الشاعر ومن  لك

 عمبااات مااان الااا زق المساااكء نلهاااه

 

 وللتاااا   بعااااض الصااااالحين ل ياااا ا 

وهو الرزق، على معنى: عجبُت أن رزق  « أل»أعمل المصدر المعرف بـ 

فاعل مؤخر، عجبت من أن رزق « إلهه»مفعول به مقدم، « المسيء  »المسيء  إلهه، 

المصدر المسيء  إلهه، وعجبُت من أن ترك بعض الصالحين  فقيًرا، فأعمل 

 «.أل»المعرف بـ

الحكمة البالغة يف كل ما يفعل،  ونحن نقول لهذا الشاعر وأمثاله: هلل 

 أعلم بما يصلح خلقه، فلو رأيت فقيًرا. فهو 

ا له، والعكس صحيح،  فاعلم أن الفقر خير له، ولو كان غني ا ربما كان شر 

نما يعني: الرضا بقضاء واإليمان بالقدر ال يعني: االستسالم لمثل هذه األمور، وإ

 على جميع نعمه. ، وعدم التسخط، وحمد اهلل اهلل 
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ولكن ال يعني: أن اإلنسان ُيدافع مثل هذه األمور التي يرى أهنا مِن المصائب، 

فمدافعة القدر من القدر، مدافعة هذه األمور من القدر، فليست خالًفا للقدر، أو 

 طعنًا يف القدر.

رح البيت األول فقط، من إعمال المصدر، فيبقى هذا ما أمكن قوله يف ش

 للدرس القادم. -إن شاء اهلل-الكالم على الثالثة األبيات الباقية، ُنرِجئها 

 إن كان هناك من سؤال يا إخوان قبل أن نختم؟ تفضل.

 ...الطال :

بالنسبة للمصدر، يقولون: فاعله يجوز حذفه، فيذكرون ذلك من  ال يخ:

فرع، والفرع دائًما ينحط  -كما قلنا-فيها حذف الفاعل؛ ألنه المواضع التي يجوز 

 عن األصل.

وهذا أيًضا ُيطلعنا على سر من أسرار اللغة، لماذا نستعمل المصدر، ونستعمل 

عجبُت من »الفعل والمعنى متقارب؟ نقول: المصدر يعمل عمل فعله، فقولك: 

ا. فالمعنى متقارب، نعم هذا ، يعني: عجبت من أن ُيكرم زيٌد عمرً «إكراِم زيٍد عمًرا

المعنى اإلجمالي، هذا المعنى الصناعي، لكن ليس المعنى متطابًقا، وليس المعنى 

 واحًدا، الفصحاء البلغاء يعرفون أن هذا غير هذا.

، ال يؤدي المعنى الدقيق الذي يؤديه «عجبُت من أن يضرب  زيٌد عمًرا»

 ، والفعل له معنًى.، المصدر له معنى«عجبُت من ضرِب زيٍد عمًرا»

فلهذا من المعاين الدقيقة يف استعمال المصدر، أنك تقدر حذف الفاعل، ال 

تريد الفاعل، تريد فقط الفعل ومفعوله، أو الفعل وفاعله، الذي سيأيت يف الدرس 

، يعني: لوكان هناك  -إن شاء اهلل-القادم  أن المصدر وإن كان بمعنى فعٍل متعد 

يجوز أن تذكر فاعله ومفعول ه، ويجوز لك أن تضيفه إلى  فاعل ومفعول، ومع ذلك
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الفاعل، وتقصد المفعول به، ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به وترفع الفاعل،  

ويجوز لك أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول به، ويجوز لك أن تضيفه إلى 

ى المفعول به وتحذف الفاعل. كل هذا جاز ألهنا أساليب، هي أساليب المعن

 الدقيق الذي يريده العربي، يعرب عنه بأي أسلوب من هذه األساليب.

عند شرح البيت الثالث، أو الرابع، الثالث  -إن شاء اهلل-وهذا سيأيت تفصيله 

 نعم.

 سؤال آخر يا إخوان.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السبعون

﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، هذه ليلة اإلثنين، الثامن والعشرين من 

نعقد  من هجرة المصطفى  1432شهر ُجمادى األولى من سنة 

عليه رحمة اهلل -« ألفية ابن مالكشرح »فيها الدرس المكمل للسبعين من دروس 

 ، يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض.«جامع الراجحي»يف هذا الجامع  -تعالى

، «باب إعمال المصدر»وقد بدأنا يف الكالم يا إخوان يف الدرس الماضي على 

يف هذا  -إن شاء اهلل تعالى-وشرحنا منه بيًتا واحًدا، وبقيت ثالثة أبيات نشرحها 

  مستفتح هذا الدرس نقرأ األبيات التي عقد ابن مالٍك الباب عليها.الدرس، ويف

 : قال 

 نِْعَمالو اْلَمْصَدرِ 

 بِِفْعِلاااِه اْلَمْصاااَدَر َأْلِحاااْق لِاااك اْلَعَماااْل 

 

ا َأْو َمااااااااَ  َأْل   َماااااااا َّ   ا أْو مو َةااااااااال   مو

اااال  ْعاااالض َمااااَ  َأْ  َأْو َمااااا َيحو
 نِْ  َذاااااَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ   ااااااهو َو ِْ اااااا  َعَمااااااْل  َمَحلَّ

ََ َلاااااهْ   ِع الَّاااااِيل أوِضاااااي  َوَبْعاااااَد َجااااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلااااااهْ    َذمل

 



 

 
e 

g h 

f  496 
 شرح ألفية ابن مالك

ااااا َّ َوَمااااانْ   ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و َماااااا جو  َوجو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

فذكرنا يف الدرس الماضي عندما ذكرنا البيت األول: أن المصدر قد يعمل  

مل حينئٍذ مثل فعله، إن كان فعله الزًما، فيرفع فاعاًل مثله، وإن عمل الفعل، ويع

كان فعله متعدًيا، رفع فاعاًل ونصب مفعواًل به، واحًدا أو اثنين أو ثالثة بحسب 

 الفعل، بحسب تعدي فعله.

وكذلك أن تعدى بحرف جر فإنه يتعدى بمثل ما يتعدى به فعله، وقد ضربنا 

 على ذلك أمثلة كثيرة وشواهد.

 يف البيت الثاين:  أما قوله 

اااال ْعاااالض َمااااَ  َأْ  َأْو َمااااا َيحو
 نِْ  َذاااااَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ َعَمااااااْل   ااااااهو َو ِْ اااااا  َمَحلَّ

، أو مع ما يحل محله، يريد أن يقول «أن»فإنه يقول: بشرط إن كان فعل مع  

 إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائًزا بإطالق، وإنما يجوز بشرط، ما :

 ؟هذا الشرط

المصدرية محله، فإن « ما»المصدرية، أو مع « أن»هو أن يصح إحالل فعٍل مع 

« أن»صح ذلك صح إعماله، وإال فال، فإذا صح أن تحذف المصدر، وُتقدر مكانه 

المصدرية مع فعل، فإن المصدر حينئٍذ « ما»المصدرية مع فعل، أو ُتقدر مكانه 

 يجوز أن يعمل.

 عمال المصدر حينئٍذ ممتنع. وإن لم يتحقق هذا الشرط، فإن إ

 أن تقول:  مثال  لك:

ِمل، فُأضيف إلى فاعله، « عجبُت مِن إكرامِك  زيًدا» المصدر: اإلكرام هنا ع 

وهو المخاطب، ونصب  مفعوله، معنى المصدر أوسع من معنى الفعل؛ ألن الفعل 

، أو «م  أكر»يتقيد بكونه فعاًل ماضًيا، فاألصل يف زمنه أن يكون ماضًيا، فتقول: 
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 يكون فعله مضارًعا، فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو االستقبال.

م  »، يعني: هو مصدر للفعل الماضي «إكرام»أما المصدر فلفظه واحد:  ، «أكر 

، فالفعل له أشكال، أما المصدر «أكِرم»، وللفعل األمر «ُيكرم»وللفعل المضارع 

يحتمل تلك األزمنة جميًعا،  فهو لفظ واحد، ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد

 بحسب مراِد المتكلم.

، قد يكون المعنى أن اإلكرام وقع يف «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»فقولك: 

، فإذا أردنا أن نُحل المصدر، نقول: «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»الماضي، فتقول: 

« أن»أن يحل محله، إذا أردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل، إًذا سنحله بـ

مت  زيًدا»مع الفعل الماضي، فالتقدير:   «.عجبُت من أن أكر 

، أي: أنك ستكرمه يف المستقبل، «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»وإذا كان قولك: 

مع الفعل « أن»بعد قليل أو غًدا أو يف المستقبل عموًما، فحينئٍذ تُحل المصدر بـ

 «.عجبُت من أن ُتكِرم  زيًدا»المضارع، فتقول: 

والفعل « أن»مع الفعل، إذا أردت الماضي فُتقدر « أن»فالمصدر ينحل بـ إًذا

 مع الفعل المضارع.« أن»الماضي، أو إذا أردت الزمن المستقبل، فُتقدر 

، «عجبُت من إكرامك  زيًدا اآلن»فإذا كان الزمن زمن المصدر الحال، يعني: 

يف « ن إكرامِك  زيًداعجبُت م»، فأنت تتعجب من ذلك، فتقول: «اآلن ُأكرم زيًدا»

 الماضي ال، يف المستقبل؟ ال، يف الحال.

المصدرية، هي « ما»، «ما»، وإنما ُتقدر «أن»يف الحال، يقولون: ال ُتقدر 

المصدرية الفعل الماضي أو المضارع؟ ال شك أنه « ما»مصدرية أيًضا، وتقدر مع 

عجبُت »ر بقولك: المضارع؛ ألنه الذي يكون زمانه الحال، فُتقدر حينئٍذ المصد

 «.مما ُتكِرُم زيًدا
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 من الحروف المصدرية المشهورة، فتقول يف الكالم: « ما»و« أن»و 

أن »والفعل مصدر مؤول، يعني: « أن»، فـ«أن تجلس خيٌر مِن أن تقوم»

مع بعض هذا اسم، ويسمونه اسًما مؤواًل، لو « أن تجلس»هذا اسم، « تجلس

، «جلوُسك  خيٌر من قيامك»قول: أردت أن تأوله بمصدر صريح، لكنت ت

 «.أن تقوم»، وقيامك كقولك: «أن تجلس»كقولك: « جلوسك»فـ

 اسم صريح.« جلوسك»اسم مؤول، و« أن تجلس»فهذا اسم وهذا اسم، 

والفعل، فإنه حينئٍذ يعمل، « ما»والفعل، أو « أن»فإذا صح  أن ُيقدر المصدر بـ

، يعني: أن تحب الشيء يعميك «ُحبُّك  الشيء ُيعمي وُيِصم»وتقول العرب: 

 وُيصمك.

وقد  ذ نا يف الدرس الماضك أمثل  وشوا د ذثي ة على نعمال المصدر، 

ا  نتوقَ عند بعةها ل  ، ثِ نحلها م  أننا يف الدرس الماضك ذلما  ذ نا مصدر 

: « أ »عامال  نحله با  والفعل، لمثال 

ب ني مروُرك  بزيدٍ »قولك:  ان يف الماضي يعني: ، تحلُّه بماذا؟ إن ك«أعج 

، طب تقول له وهو «ُيعجُبني أن تمرَّ بزيدٍ »يف المستقبل « ُيعجبني أن مررت  بزيدٍ »

، «ُيعجُبني مرورك  بزيدٍ »اآلن مثاًل مار بزيد واقف ينتظر، فتعجب من مروره بزيد 

 «.عجبُت مِما تمرُّ بزيدٍ »فإذا حللته بالفعل كنت تقول: 

، فإذا حللته سواء بالماضي أو «ا درهًماعجبُت من إعطاء عمرً »وتقول: 

عجبُت من أن ُيعطي زيٌد عمًرا »بالحال، أو باالستقبال، وعرفنا ذلك، فتقول: 

 ، أو أن أعطي أو مما أعطي.«درهًما

بني إكراُم الطالِب األستاذ  »و .«أعج   ، أي: أعجبني أن ُيكرم  الطالُب األستاذ 

دره ُنق [40]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): وقال 
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؟ يعني: الزمن هنا الماضي أم «ما»والمضارع؟ أو بـ« أن»والماضي، أو بـ« أن»بـ

، [40]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)الحال أم االستقبال 

الزمن هنا ماٍض أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي، يعني: لوال دفع اهلل يف الماضي، 

الزمن المستمر،  طب يف المستقبل، يف الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ نعم، هذا

يسمى الزمن المستمر، وهو زمن معروف يف اللغة العربية، يقرره العلماء ونص 

عليه سيبويه يف أول صفحة يف كتابه، فذكر أن الزمان قد يكون يف الحال، كقولك: 

 ، أو يكون لما«محمٌد يزورك  الليلة»، أو يف المستقبل كقولك: «ذهب  زيٌد باألمس»

 قال سيبويه.مضى ولم ينقطع، كما 

يعني: هناك أفعال ال ُيراد هبا زمن معين، وإنما ُيراد هبا الفعل المستمر، يعني: 

ال يراد أن تربط بزمن مقيد معين محدد، وإنما هي مربوطة بزمن، لكن الزمن مبهم، 

 قد يقع يف الماضي أو الحال أو االستقبال.

، ما الزمن هنا «صن ُيرجمالزاين المح»، أو «القاتُل عمًدا ُيقتل»كقولهم مثاًل: 

، مع أنه طبًعا يف صيغته مضارع، وعرفنا أن تقسيم الفعل «يرجم»و« يقتل»للفعل 

 لماٍض ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة، وليس بحسب الزمان.

هنا ليس زمانه الماضي، أو الحال أو االستقبال، وإنما « ُيقتل ويرجم»فقولهم: 

ُمبهًما متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعل،  هو زمان مستمر، يعني: زماًنا

فلهذا قد يكون يف الماضي، الماضي القاتل عمًدا يف الماضي ُيقتل، واآلن القاتل 

ليس « ُيرجم»هنا و« يقتل»عمًدا يقتل، ويف المستقبل القاتل عمًدا يقتل، ولهذا 

، أو نقول: زمن زمانه الحال وال المضي وال االستقبال؛ إما أن نقول: زمان مستمر

 ُمبهم.

، اإلسالم يعدل يف «اإلسالم ينشر العدل يف العالم»قولك مثاًل:  ومن  لك:
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 أحكامه، هذه كلها زمان مستمر. 

يف « كان» [70]الف قا :  (چ چ چ ڇ): قوله  ومن  لك:

 (چ چ چ ڇ)الصيغة نقول: فعل ماٍض، هذا يف الصيغة، لكن يف الزمن؟ 

ا.زمنه يف الما [96النساء:]  ضي ويف الحال ويف االستقبال، يعني: فعاًل مستمر 

اب»وتقول:  ، فعل مستمر، وهكذا إًذا «الناس يحبون  المخلص ويكرهون الكذَّ

، أو المستقبل «محمٌد ذهب  باألمس»فالفعل قد يكون زمانه المضي فقط، كقولنا: 

، «الكتاب أنا أفتح»، أو الحال فقط كقولك: «محمٌد يزوُرك  الليلة»فقط كقولك: 

 ؛ ألن البيع يقع يف نفس اللفظ، مع نفس اللفظ.«بعتك، وهبتك»وكألفاظ العقود: 

وقد يكون الزمن الماضي والحال، وقد يكون الزمن الحال واالستقبال، وقد 

ا يشمل الجميع.  يكون الزمن مستمر 

هنا الزمن، الصيغة صيغة  [40]الحن:  (ۓ ۓ ڭ ڭ): فقوله 

 ن هو زمن مستمر، أو نقول: ُمبهم.الدفع ماٍض، لكن الزم

فعلى ذلك ستقدر: فلوال دفع اهلل الناس، أو فلوال أن يدفع اهلل الناس، أو فلوال 

مما دفع، مما يدفع اهلل الناس، أو يجوز كل ذلك؟ نعم يجوز كل ذلك؛ ألنك يف 

 الفعل ال بد أن تذكر فعاًل، وهذا من ميزة المصدر عن الفعل.

كما سيأيت، اسم الفاعل أيًضا له زمن؛ ألنه مشتق من وكذلك يف اسم الفاعل 

 فعله، وقد يكون زمنه كل ما ذكر.

فالتمثيل على األزمنة الخاصة واضحة، أما التمثيل على الزمن المستمر، 

، يعني: ملكه أم يملكه اآلن، أم [4]الفا ح :  (ٺ ٺ ٺ): فكقوله 

 تقبل؟ هو فعل مستمر.سيملكه، أم أنه مالكه يف الماضي ويف الحال ويف المس
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هنا، وهي يف الماضي، يعني: ملك ملكه، ال  (ٺ)فلهذا سنقول فيما بعد 

، ومع ذلك لك أن ُتعمله؛ ألنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال شك أنه ملكه 

 واالستقبال.

، والتقدير: عجبُت من أن يأكل  الخبزة  «عجُبت من أكِل الخبزِة زيدٌ »وكقولك: 

أن أكل  الخبزة زيٌد، وإن كنت تتعجب من أكله يف أثناء أكله، يف زيٌد، أو عجبُت من 

 «.عجبُت مما يأكُل الخبزة  زيدٌ »حال أكله، تقول: 

، قلنا: التقدير: العقبة فكُّ [14]البلد:  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ): وقال 

 رقبة أو أن ُتطِعم  يتيًما.

 وُتطبق ذلك يف غير ذلك من الشواهد.

فعيل، هذا صفة مشبهة، ال نريد « جميٌل »، «جميٌل صوُتك  »أما قولك مثاًل: 

، صوٌت مصدر، طب هل المصدر هنا يعمل، يعني: هل يجوز أن «صوتك»كلمة 

 والفعل.« ما»والفعل أو « أن»يعمل؟ الجواب: ال، لماذا؟ ألنه ال ينحل، ال ينحل بـ

ت  جميٌل، أو ما تصوت جميٌل، فهنا المصدر ال ينحل،  ليس التقدير: أن ُتصوِّ

فلهذا ال يمكن وال يجوز أن يعمل؛ ألن االسم هنا صار خالًصا يف االسمية، فال 

 يعمل.

ِِ : »ويف آخر البيت قال  فبيَّن أن اسم المصدر  ،«َعَمْل  َمْصَدرأ  َو ِْ 

 أيًضا مثُل المصدر، قد يعمل عمل  الفعل بالشرط المذكور.

ر، هذا مصطلح وما المراد بأسماء المصادر؟ أسماء المصادر، اسم المصد

يريدون به يف األشهر: ما كان أنقص من فعله يف الحروف، ما كان أنقص من فعله 

 يف الحروف، يعني: ما كان فعله أنقص منه يف الحروف.
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 ، فإن مصدره القياسي: أعطى ُيعطي إعطاًء.«أعطى»فإذا قلنا:  

اسم مصدر، فيسمونه اسم مصدر، واسم المصدر كالمصدر « عطاءٌ »وقولك: 

 حكمه. يف

 ؟ اسم مصدر.«سالًما»وكقولنا: سلَّم  ُيسلم المصدر تسليًما، طيب و

، «أعان  ُيعيُن إعانة»، وكقولك: «كلم  ُيكلُِم تكليًما، وكالًما»وكذلك قولك: 

 .. وهكذا..، واسم المصدر: ُقب ل ة«قبَّل  ُيقبُِّل تقبياًل »، و«عونٌ »واسم المصدر: 

 ي: قول القطام من نعمال ا ِ المصدر:

ا بعااااااد ر   المااااااوِط عن ااااااك  أذْفاااااا  

 

 وبعاااااد عطائاااااك المائاااااَ  ال  اعاااااا 

التقدير: أكفًرا، يعني: أأكفر كفًرا بعد ردِّ الموِت عني، وبعد أن أعطيتني المائة  

، أي: المائة التي ترتع.  الرتاع 

والفعل، بعد أن أعطيتني المائة، فلهذا « أن»فالمصدر هنا: عطائك انحل إلى 

ظرف «: بعد»، «بعد عطائك المائة»نا أن ُنعرب المائة يف البيت، عمل، فإذا أرد

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة، وهو « عطاء»زمان، وهو مضاف، و

مضاف إليه؛ ألن كل ضمير اتصل باسم هو مضاف «: عطائك»مضاف، والكاف يف 

 إليه.

، أو فكاف المخاطب مضاف إليه، يف محل جر مبني على الفتح، وهو الفاعل

 مفعوله، وهو الفاعل.« عطاء»المفعول يف المعنى المخاطب فاعل 

مفعول به منصوب، « المائة»المفعول به ألنه الُمعطى، و«: المائة»و

ا»و  صفة المفعوِل به.«: الرتاع 

، فالتقدير: أأكفُر كفًرا، فما إعرابه؟ إعرابه: مفعول «أكفًرا»، يف «كفًرا»أما قوله: 
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 ق.مطلق، نعم مفعول مطل

بَلِ  ال جل ام َأَ هو الوضوءو »حديث لفظه: « الموطأ»وجاء يف  « قبلة»، فـ«ِمن قو

مضاف إليه، وهو الفاعل يف المعنى، « الرجٌل »، و«مِن»اسم مصدر، وهو مجرور بـ

وامرأته مفعول به؛ ألننا قررنا يف الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز، فيجوز 

 إلى الفاعل. لك أن ترفع به الفاعل، وأن تضيفه

أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به، وسيأيت الكالم بعد قليل 

 إن شاء اهلل تعالى.-على تفصيل عمله 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

 ن ا صحَّ عاو و الْاالق الما َء لاِ َيماْد 

 

ااااا ا  ا مااااان اآلمااااااِل ن   ميس   عساااااي  

. ، أي: أن«إذا صحَّ عوُن الخالِق المرء  »فقوله:    ُيعين الخالُق المرء 

، ونصب مفعواًل به، «الخالق»إلى فاعله « عون»فأضاف اسم المصدر 

 اسم مصدر. -كما قلنا-هنا « عون»و

  وقال الشاعر: 

 بعْ اااااا  ك الَاااااا اَم  عااااااد  ماااااانهِ

 

ِ ألولاااااااا  ااااااا ين لغيااااااا  و  لاااااااال  و

العشرة: مصدر عاشر ُيعاشر، والمصدر الصريح: عاشر ُيعاشر معاشرًة، فاعل  

 ل مفاعلة، وقد يأيت فِعااًل.يفاع

اسم مصدر، والعشرة هنا عملت « ِعشرة»، فقولهم: «عاشر ُيعاشر معاشرة»فـ

، فالكاف هو الفاعل، وقد أضيف إلى مصدره، فنقول يف إعرابه: «بعشرتك الكرام»

اسم مجرور، وهو مضاف والكاف « عشرة»، و«عشرتك»الباء حرف جر يف 

 مفعول به منصوب.« ام  الكر»مضاف إليه، وهو الفاعل، و
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  وقال الشاعر:  

ا َوِ اااك مصاااغي   َقاااالووا ذالماااك  ناااد 

 

 ي اافيك قلاات َصااِحيح َ ا  َلااو َذاَنااا 

ا»فقالوا:   َك ِ ند  أي: أن ُتكلم  هنًدا، فأعمله، أضافه إلى الفاعل الكاف،  ،«ذالمو

 ونصب به المفعول به، والكالم: اسم مصدر من كلَّم  ُيكلُم تكليًما وكالًما.

فى يشفي  ،«ي ِفيَك »وقوله:  هذا فعل مضارع، ما ماضيه يا إخوان؟ ماضيه ش 

 شفاًء.

فإن ماضيه ال بد أن يكون رباعي ا؛ ألن حرف  -المضموم الياء-« ُيشفي»وأما 

المضارعة إذا كان مضموًما فهو من الرباعي؛ ألن حرف المضارعة ال ُيضم إال مع 

ذهب »مع السداسي، فإنه ُيفتح، تقول: الرباعي. أما مع الثالثي ومع الخماسي و

 «.استخرج يستخرج»، و«انطلق ينطلق»، و«يذهب

مع الرباعي فقط، ُتضم حروف المضارعة، فتقول: أقبل ُيقبُل، هذا رباعي 

ج  ُيدحِرج»ثالثي مزيد بحرف، أو   رباعي مجرد.« دحر 

، يعني: أشفى على «أشفى ُيشفي إشفاءً »هذا مضارع ماضيه « ُيشفي»إًذا 

ِفي ك»الموت، أو الهالك، يقول:  أسأل اهلل أن »، من الشفاء، و«أسأل اهلل أن ي ش 

ك.«ُيشِفي ك  ، يعني: يهلك 

أسأل اهلل أن »يف مرضه، فقالت:  ودخلت امرأة على اإلمام الشافعي 

 «.ي شفيك. فقال: اللهم بقلبها ال بلساهنا

 يف البيت الثالث:  ثم بعد ذلك يقول ابن مالك 

عِ  َوَبْعَد  ََ  الَِّيل َج ل ْل  َلهْ  أوِضي  َعَمَلهْ  َبَ ْل أ  َأوْ  بِنَْص أ  َذمل

قلنا من قبل يا إخوان: إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله، فإن إعماله حينئٍذ 
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إعمال جائز، فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه؛ ألنه فرع، والفرع ينحط عن 

 األصل درجة.

أوسع من  -قلنا من قبل يا إخوان-وإعمال المصدر له أربع صور، المصدر 

الفعل، وذكرنا بعض صور توسعه، فهو يشمل كل األزمنة بلفظ واحد، ولهذا 

فيمكن أن تستعمل يف أساليب، وال يصح أن تستعمل يف هذه األساليب الفعل؛ ألن 

 الفعل قد يدل على ما ال تريد.

  :فإعمال املصدر له أربع صور 

 لفاعل وفدع:الصورة األولى: أ   يذ  معه ا

 إما ألن المفعول به معدوم، وذلك إذا كان فعله الزًما، ما يف مفعول به.

أو كان مفعوله محذوًفا، يعني: كان له مفعول به لكنه ُحذف، وهذا أيًضا مِن 

أسلوب استعمال المصدر، عندما تذكر الفعل، لفظ الفعل يدل على فاعٍل 

واًل، فالفاعل ال بد منه، والمفعول به، ومفعول، فلهذا ال بد أن تذكر فاعاًل أو مفع

 يعني: يمكن أن ُيحذف ويفهم يقدر؛ ألن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله.

أما المصدر، فال، المصدر قد ُيذكر معه الفاعل فقط، سواٌء كان فعله الزًما، 

فليس له مفعول أصاًل، أو كان فعله متعدًيا، لكن أنت ال تريد ذكر المفعول به، 

 ك أن تذكر الفاعل فقط، حينئٍذ أنت تذكر الفاعل، والمفعول به غير موجود.غرض

ا يف كالم العرب، كقولك:  ُيعِجُبني قياٌم »، أو «يعجبني قيام زيدٍ »وهذا كثير جد 

، قلنا لك أن تضيفه، وهو األكثر، ولك أن ُتعمله؛ ألن الشرط متحقق، يعني: «زيدٌ 

 ُيعجُبني أن يقوم  زيٌد.

فاعل والكتابة مفعوله، « زيدٌ »، «كتابٌة زيدٌ »، أو «وُق لي كتابُة زيدٍ تر»وتقول: 

 فاعله.
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؟ قيام زيد من قام الالزم، ما يف «قيام زيد، وكتابة زيد»تمام، لكن الفرق بين  

، لكن أنت لما تقول: « ُتعجُبني كتابُة زيدٍ »مفعول به، لكن  تب  فعل متعد  هذا من ك 

لكتابة الفعل مع الفاعل، وال تريد ذكر المفعول به ، تريد: ا«تعجبني كتابة زيد»

 أصاًل.

 يعني هنا ال نقول: إن المفعول به محذوف، المفعول به غير موجود.

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ): قال 

طبًعا هنا إضافة، لكن  ،[114التوب :] (چ چ) [114]التوب : 

ى فاعله أم مفعوله؟ فاعله، والمفعول يف المعن (چ)فاعل، و (ہ)

 غير مذكور، وهو الرب جل جالله.

أي: ولوال استغفاُر إبراهيم  ربَّه ألبيِه، ولكن لم يذكر المفعول به؛ ألن غرض 

 الكالم على استغفار إبراهيم. 

]الب  ة:  (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ): وقال 

مصدر، ولفظ الجاللة مضاف إليه، وهو الفاعل  (ەئ) ،(ائ ەئ ەئوئ)، [214

صدر إلى فاعله، والمفعول به لم ُيذكر، أي: متى نصُر اهلل يف المعنى، أضيف الم

 المسلمين، أو متى نصر اهلل إيانا.

ڃ ) [10]ِال :  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 فاعل المقت، والمفعول به الممقوت لم ُيذكر هنا. (ٻ)لفظ الجاللة  (ڃ

المصدر المقت،  [10ِال :] (ڃ ڃ چ چ)ويف قوله: 

م الفاعلون، والمفعول به الممقوت األنفس ُذكِر، ففي وُأضيف إلى المخاطبين وه

األول لم ُيذكر المفعول به، ويف الثاين ُذكر المفعول به، والحل؟ أن تقول: أن 
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 يمُقت ُكم اهلل أكرب من أن تمقُتوا أنفسكم، ثم حول الفعل إلى مصدر.

 [40]نب ا يِ:  (ى ائ ائ)، أو «ربنا وتقبل  دعاء»قال تعالى: 

 قراءتان.

 : ربنا وتقبل دعائي إياك.أي

 فهذه الصورة األولى للمصدر، أن ُيذكر معه فاعله فقط.

الصورة الثاني  للمصدر العامل: أ  يويذ  معه مفعوله، أ  يويذ  معه نائ  

 لاعله.

 أن يذكر معه نائب فاعله.

، يجُب تنظيُف المسجد، ُحل المصدر «يجُب تنظيُف المسجد»كأن تقول: 

 ، وهذا أيًضا كثير.«أن ُينظف  المسِجدُ  يجُب »هنا، فتقول: 

، وقد يكون لفعل.  ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعٍل متعد 

قد يكون لفعٍل مبني للمعلوم، وقد يكون لفعٍل مبني للمجهول، بحسب 

 المعنى.

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے): قوله  ومن  لك:

ير شوف عبَّر بالفعل يف األول، ويف األخ [3، 2]ال وم:  (ۇ

 (ڭ ڭ ۇ)وما بين ذلك عبَّر بالمصدر، قال:  ،(ۇ)

، أضيف إلى فاعله أم «هم»الغلب هنا مصدر، مصدر أضيف إلى  (ۇ)

 أضيف إلى مفعوله يف المعنى؟ يعني: الروم؟

المعنى: وهم مِن بعِد أن ُيغلبوا سُيغل بون،  ،(ڈ) ،(ھ ے)يقول: 



 

 
e 

g h 

f  508 
 شرح ألفية ابن مالك

ى نائب فاعل، كما يف قوله: إًذا فالروم هنا يف المعنى مفعول به، لكنه انقلب إل 

 فعل ومفعول ونائب فاعل. [2ال وم:] (ھ ے)

إًذا هنا نقول: إن المصدر غلب، ُأضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول يف 

 المعنى.

 الصورة الثالث  للمصدر العامل: أ  يوةاَ نلى مفعول: أ  يويذ  معه مفعوله

 ل  .

 ذكر.أن ُيذكر معه مفعوله فقط، والفاعل ال يُ 

ويقول النحويون: إن الفاعل هنا محذوف، وهذا من مواضع جواز حذف 

الفاعل، وإال فإن الفاعل يف األصل عمدة ال ُيحذف، لكن ُيحذف من مواضع من 

 كالم العرب، منها مع المصدر؛ ألن المصدر له استعمال خاص.

، قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله. أما الفاعل فال يريده أصاًل 

 فلهذا هو غير موجود، وغير مذكور.

، المصدر هنا أضيف إلى مفعوله، «تجُب علينا مساعدُة الفقراءِ »كقولك: 

يجُب علينا أن »والفاعل غير مذكور، لكنك لو حللت المصدر بفعل، كنت تقول: 

 ، هنا ال بد من فاعل ومفعول مع الفعل.«ُنساعد الفقراء

ضفت المصدر إلى مفعوله، ولو حللته ، فأ«عليكم كتابة الواجِب »وتقول: 

 «.يجُب عليكم أن تحلوا الواجب  »بفعل 

 [28]ل ما :  (يب جت حت خت مت ىت يتجث): قال 

ألن المراد هنا الخلق، ذكر الخلق والمفعول به، ذكر  ؛(خت) ،(ڻ)

 الفعل ومن وقع عليه الفعل، وليس المراد ذكر الفعل والفاعل.
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ن يقال مثاًل: ما خلقنا وال بعثنا، لكن لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل، كا

ولو  [28ل ما :] (يب جت حت خت)المراد ذكر الفعل والمفعول به، فقال: 

 إياُكم، هذا تقدير، هذا تقدير المصدر، يعني: ما 
ِ
حللناه بفعل كنا نقول: ما خلق اهلل

 إياُكم.
ِ
 خلُق اهلل إياُكم، وما بعُث اهلل

لم ُيذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله،  ولكن الفاعل ال يراد أن ُيذكر، فلهذا

ث ُكم كنفٍس واحدة. كم وأن نبع   يعني: أن نخُلق 

 فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل.

 الصورة ال ابع  للمصدر العامل: أ   يذ  م  المصدر العامل لاعله ومفعوله.

 مفعواًل واحًدا أو مفعولين، أو ثالثة مفاعيل.

لمصدر العامل، يجوز لك أن ُتعمله، ويجوز لك فحينئٍذ ماذا ستعمل؟ قلنا: ا

 فإنك حينئٍذ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به. أن تضيفه، فإذا أعملته

وإن كان المفعول به مقدًما؟ فيجوز لك أن تنصب به المفعول به، وأن ترفع به 

 الفاعل، وهذا اإلعمال، وهو جائز، وإن كان قلياًل.

ضيف المصدر إلى الفاعل، وتنصب به المفعول واإلضافة جائزة، فلك أن تُ 

به، وإن كان المفعول به متقدًما؛ جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به 

 وترفع به الفاعل.

 «.ُيعجُبني حضوُر الطالِب الدرس  »كقولك: 

مفعول « الدرس»هم الفاعل، و« الطالب« »ُيعجُبني حضوُر الطالِب الدرس  »

ُيعجبني حضوٌر »عمل يف الفاعل والمفعول به، فتقول: به، ففي اإلعمال لك أن تُ 

 ، يعني: أن يحضروا الدرس.«الطالُب الدرس  
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ويف اإلضافة، تضيفه إلى الفاعل، ال أن تضيفه إلى شيئين، ستضيفه إلى الفاعل  

 «.يعجبني حضور الطالب الدرس»ثم تنصب به المفعول به، فتقول: 

الدرس على الطالب؟ كنت تقول  ولو قدمت المفعول به على الفاعل، قدمت

 ، أي: أن يحضر الدرس  الطالُب.«ُيعجبني حضوٌر الدرس  الطالُب »يف اإلعمال: 

ن»ويف اإلضافة،   ؟ الطالُب.«يعجبني حضور الدرِس م 

وقلنا: إن اإلضافة هي األكثر، اإلضافة أكثر من اإلعمال، لكن اإلعمال جائز، 

.ونقول: مِن  آداب اإلسالم إكراُم الصغ  يِر الكبير 

.  أو من آداِب اإلسالم إكراٌم الصغير  الكبير 

، كنا نقول: من آداِب اإلسالم إكراُم الكبيِر «الكبير»ولو قدمت المفعول به 

 الصغيُر.

 «.من آداب اإلسالم إكراٌم الكبير  الصغيرُ »وباإلعمال: 

أن  هي األكثر، وهذه الصورة الرابعة إلعمال المصدر: -كما قلنا-واإلضافة 

 تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به.

لك أن ُتعمله فيه، ولك أن تضيفه إليه، لكن الثاين، ماذا لك فيه؟ ليس  لاألول:

 لك إال أن ُتعمله فيه، وهذا هو قول ابن مالك يف البيت اآلنف الذكر: 

ََ َلاااااهْ  ِع الَّاااااِيل أوِضاااااي  َوَبْعاااااَد َجااااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلاااااا   هْ َذمل

فإن أضفت المصدر إلى الفاعل، فتنصب المفعول به حينئٍذ، وإن أضفت  

 المصدر إلى المفعول به، فإنك ترفع به الفاعل.

   وهو الفرزدق: -قول الشاعر  وِمن  لَك:

 َ نِْفااك َياادا ا الَحَصااى يف ذاالَّ  اااج ة

 

  َِ اااااياري ناني ِ َ ن اااااا و الصَّ  َنْفاااااَى الااااادَّ
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من قوهتا يف المشي تمشي يف الهاجرة؛ شدة يصف ناقة قوية على المشي، ف

 -يعني: وضعت أخفافها على األرض–الحر، من قوهتا أهنا إذا وضعت يدها 

تتطاير الحجارة من تحتها، تتطاير الحجارة، فيداها عندما تضرب األرض تنفي 

 الحجارة.

 َ نِْفك َيدا ا الَحَصى يف ذلَّ  اج ة

ند ما تضع يديها على الحصى تذهب يريد أن ُيشبه نفي يديها الحصى، كيف ع

َِ »يمينًا ويساًرا، مثل ماذا؟ يقول:  ياري ناني ِ َ ن ا و الصَّ ، الصيرف وُيجمع «َنْفَى الدَّ

على الصياِرف ة، والصيارف والصياريف. الصيرف هو: الذي يعرف الذهب 

والفضة الجيد منها والمغشوش، يجمع األموال ثم ينظر فيها، الجيد يمين، والسيئ 

 يرمي به، والجيد يمين والسيئ يرمي به.

فالصيريف الخبير سريع يف عمله، فيرمي يمينًا ويساًرا، فهو ُيشبه كيف تنفي هذه 

الناقة الحصى يف كل هاجرٍة، كما ينفي الصيريف الدراهيم، يعني: الدراهم، لكنه لم 

اف إلى ، فأض«نفي الدراهيم»، وإنما عبَّر بالمصدر، فقال: «ينفي»ُيعرب بالفعل 

الفاعل أم المفعول به؟ المفعول به، ثم أتى الفاعل أين الفاعل؟ تنقاُد، يعني: كما 

ينفي الدراهم نقُد الصيريف، نقد الصيريف هو تمييزه للذهب الصايف من الذهب 

المغشوش، أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة؛ ألن الدراهم فضة والدنانير 

 ذهب.

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ه: على توجي قوله  ومن  لك:

ج»و« ِحج»فيها قراءتان،  (ہ) [97]آل عم ا :  (ڭڭ  «.ح 

هناك توجيه  [97آل عم ا :] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

مشهور لآلية، وهو على هذا التأويل، يعني: وهلل على الناس أن يحجَّ البيت 
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 المستطيُع. 

ول اسم موص« م ن»مفعول به، و (ۋ)والفعل، و« أن»انحل، بـ« ِحج»فـ

ھ ھ ے ے )فاعل، وهلل أن يُحج البيت  المستطيُع، لكنه عرب بالمصدر 

ن»المستطيع، ثم عبَّر بـ (ۓ  عن المستطيع.« م 

فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله أم مفعوله؟ إلى مفعوله، ثم جاء الفاعل، وقلنا: 

ن»أهنم يجعلون  -وهو األشهر-يف اآلية توجيه آخر   « م 
ِ
 بداًل من الناس، يعني: وهلل

 على الناس المستطيع منهم حجُّ البيت، ويجعلونه من التقييد بالبدل.

إًذا قلنا: المصدر إلعماله أربع صور: أن ُيذكر معه الفاعل فقط، أو ُيذكر معه 

 نائب الفاعل فقط، أو ُيذكر معه المفعول به فقط، أو ُيذكر الفاعل والمفعول به.

ا صورة أأ  : رفه، أن تأيت بالمصدر هذا وهي أن ُيضاف إلى ظ  نا  أية 

العامل، يعني: الذي تحقق فيه شرط اإلعمال، وُتضيفه إلى ظرفه، وهذا من 

 التوسع، من توسعهم يف المصادر.

، األصل: عجبُت من «عِجبُت من ضرِب اليوِم زيٌد عمًرا»أن تقول:  ومن  لك:

، ثم قدمت الظرف:  يوم  زيٌد عجبُت من أن يضرب  ال»أن يضرب  زيٌد عمًرا اليوم 

، «عجبُت من ضرٍب اليوم  زيٌد عمًرا»، ثم قلبت الفعل إلى مصدر، فقلت: «عمًرا

 «.عجبُت من ضرِب اليوِم زيٌد عمًرا»هذا جائز على اإلعمال، ولك أن تضيف: 

 وربما أضافوا المصدر إلى الظرف، ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به. 

ماذا عليهم؟  [226]الب  ة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ): قوله  ومن  لك:

 .[226الب  ة:] (ٿ ٹ ٹٹ)

ن الذي يرتبص؟ الذين يؤلون من نسائهم.  الرتبص مصدر، تربص يرتبص، م 
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لم يضف المصدر إليهم، وإنما أضاف المصدر إلى أربعِة أشهر،  وم   لك:

ولو أننا حللنا المصدر بفعل؛ لكان التقدير: للذين يؤلون من نسائهم أن يرتبصوا 

 ، ظرف زمان.أربعة  أشهرٍ 

ٺ ٿ ٿ )وعندما عبَّر بالمصدر، قال: تربص أربعِة أشهٍر، يعني: 

 ماذا عليهم؟ تربصُهم أربعة  أشهٍر. [226الب  ة:] (ٿ

كان يمكن أن يقول: تربصهم أربعة  أشهٍر، لكن هنا أضاف المصدر إلى 

 الظرف. وأما الفاعل؟ فإنه لم ُيذكر. 

ليس  (پ)، [33] بل:  (ٹ ٹ ٹ ڤ): قوله  ومن  لك:

واهلل -فاعاًل للمكر، وليس مفعواًل به للمكر، وإنما هو ظرف المكر، والتقدير 

 أعلم: بل مكُرُكم يف الليل والنهار إذ تأمروننا، ثم أضاف المصدر إلى الظرف.

فهذا كله من التوسع يف استعمال المصادر؛ مما يدلك على أن المصدر وإن 

كالفعل، فلهذا نحله بالفعل لكنه يف  كان يف الصناعة ويف المعنى العام هو

االستعمال، ال يف االستعمال يختلف، المصدر له استعماالت والفعل له 

 استعماالت، وتكلم على ذلك أهل البالغة واألدب.

، يف الفرق بين استعمال «بدائع الفوائد»ورأيت يف ذلك كالًما جمياًل يف 

، «ُيسعدين اجتهادك»ن تقول: المصدر المؤول والمصدر الصريح، ما الفرق بين أ

 ، يف فرق يف المعنى. فمن شاء فليُعد إلى المرجع المذكور.«يسعدين أن تجتهد»أو 

  : ويف آأ   يا الباب ي ول ابن مالك

ااااا َّ َوَمااااانْ  ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و َماااااا جو  َوجو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

ك أن تضيفه، فإن أعملت ُه يف فاعله فُقلت: قد ذكرنا أن المصدر لك أن ُتعمله، ل 
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، فليس لك يف توابع الفاعل إال الرفع؛ ألن الفاعل حينئٍذ مرفوع «ُيعجُبني قياٌم زيدٌ » 

، لفًظا أعملناه يف اللفظ  ، ومحال  يعني: حكًما؛ ألن «قياٌم محمدٌ »لفًظا، ومحال 

، يعني: أن يقوم زيٌد «مروٌ يعجبني قياٌم زيٌد البطُل وع»الفاعل حكمه الرفع، فتقول: 

 البطل وعمرو.

، فإن الفاعل «ُيعِجُبني قياُم زيدٍ »وإن أضفت المصدر إلى فاعله، كقولك: 

حينئٍذ له محل، وهو الرفع؛ ألن الفاعل حكمه الرفع، وله لفظ وهو الجر؛ ألنه 

انجر باإلضافة، فلك أن ُتراعي لفظه فتجر توابعه، ولك أن ُتراعي محله فرتفع 

 ، وهذه هي الجادة.«ُيعجُبني قيام زيٍد البطِل وعمروٍ »عه، فتقول: تواب

 «.ُيعجُبني قياُم زيٍد البطُل وعمروٍ »ولك أن ُتتبع على المحل، فتقول: 

وكذلك يف المفعول به، فلو أعملت المصدر يف المفعول به، فإن المفعول به 

، فليس لك يف توابعه إال النصب، كقولك:  حينئٍذ يكون منصوًبا، لفًظا ومحال 

، أتبع على الشيخ ليس لك إال النصب، فتقول: «ُيعجبني إكراُم الطالِب الشيخ  »

 «.ُيعجبني إكراُم الطالِب الشيخ  محمًدا والعالم  خالًدا»

فإن أضفت المصدر إلى المفعول به، كان المفعول به منصوب المحل، 

ُيعجُبني إكراُم »تقول: مجرور اللفظ، فيجوز لك أن ُتراعي اللفظ، وهي الجادة، ف

 ، يعني: يعجبني أن يكرموهم."«، والعالِم خالٍد الطالُب «الشيِخ محمدٍ 

ُيعجبني إكراُم الشيِخ محمًدا »ولك أن تراعي المحل فتنصب، فتقول: 

 ، يعني: يعجبني أن يكرم الشيخ محمًدا الطالُب.«الطالُب 

 وابن مالك ي ول يف  يا البيت: 

ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و  ااااا َّ َوَمااااانْ َوجو  َماااااا جو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

فبيَّن أن الجادة هي اإلتباع على اللفظ، لكن من أتبع على المحل فهذا حسن  
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 مقبول.

يعني: لو كنت مثاًل تكتب ابتداًء أو كنت تصحح مثاًل، فأتتك عبارة من نحو: 

؟ طبًعا يجب علينا قراءُة «مفيدةال»، كيف نضبط «يجب علينا قراءة الكتب المفيدة»

؟ ما تضبطها «المفيدة»الكتِب، أضفنا القراءة إلى المفعول به، طب كيف تضبط 

بالكسر، والنصب، وإنما تضبط على الجادة، يعني: تضبط على األصل، يعني: 

 «.علينا قراءة الكتب المفيدة»تضبط على اللفظ، فتقول: 

خطئه؛ ألنه ارتكب أمًرا جائًزا، بل لكن لو قال ذلك شاعٌر أو خطيب، فال نُ 

، لكن كونه حسنًا ال يعني: أنه األصل، أو أنه «فحسن»حسنًا كما قال ابن مالك: 

المقدم، أو أنه الجادة؟ ال، وإنما يعني: أنه ليس ضعيًفا، هناك أمور جائزة على 

ضعف، وهناك أمور جائزة على حسن، ولكن كأهنا جائزة على حسن، ال يدل على 

 هي األصل وهي المقدمة وهي الجادة. أهنا

عندما تسأل سؤااًل يف مثل هذه األمور الجائزة، فينبغي  -يا إخوان-فهذا ينفعنا 

أن ُتقدم الجادة دائًما، وغير الجادة ال يرتكبها إال من يقصد إليها قصًدا، يعني: 

 بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللحن.

مور، نقول: إنه أخطأ؛ ألنه قالها خطأ، لكن المتكلم فهذا إذا ما قصد هذه األ

الذي يعرف هذه األمور، وأهنا جائزة، ثم قالها، نقول: نعم، بما أنك قصدت إليها 

 قصًدا فهذا جائز.

وقلنا مثل ذلك يف أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه، الجادة واألصل. 

ها قصًدا. أما الذي ال يعرفها ثم ووجه آخر نقول: هي جائزة لمن يعرفها، وقصد إلي

 خرج عن الجادة، نقول: هذا خطأ.

 ومن ال وا د على  لك:
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طبًعا لن نأيت بالشواهد التي على الجادة؛ ألن القرآن والحديث وكالم العرب  

أغلبه على الجادة، لكن سنأيت بما خرج على الجادة، يعني: ما ُأتبع فيه على 

 المحل، وهو قليل.

 قال لبيب: 

  هماااا  يف الاااا واح و اجهااااا فتااااى

 

  لااااا  المع ااااا  ف اااااه المفلاااااوم 

واِح »  َ  يف ال َّ ما « وهاجها»يعني: توغل يف هذا الزمن، زمن الرواح،  ،«فتى َ َهمَّ

ا، وُمصر على  ه، المعقب حريص جد  الذي هاجها؟ هاجها طلُب المعقِب حقَّ

ِب حقه، هاجها أن يطلب المعقب حقه  .طلب حقه، هاجها طلُب الُمعقِّ

فالطلب هنا أضيف إلى الفاعل، ثم نصب به المفعول به، طلُب المعقب حقه، 

ظُلومُ »ثم قال:  أم صفة للحق؟ للمعقب، يعني: « الُمعقِّب»صفة لـ« المظلوم»، «الم 

الذي يتعقب أمره وهو مظلوم، سيكون تعقبه يعني: شديًدا قوي ا، فهذا الذي أراده 

 الشاعر.

اسم له محل ولفظ،  -كما رأينا-، والمعقب «المعقب»صفة لـ« المظلوم»فـ

؛ «طلب المعقب حقه المظلومُ »فلفظه الجر؛ ألنه أضيف إلى المصدر، فلو قال: 

 لكان على الجادة.

فقد أتبع على المحل؛ ألن الفاعل حكمه ومحله « المظلومُ »وعندما قال: 

 الرفع.

 قول اآلخر:  ومن  لك:

اااااانا  قاااااد ذناااااَت  اَينْاااااَت بهاااااا َفس 

 

ياَنااااااااااَمْاَلااااااااا   َ  اإلْلاااااااااالِس واللَّ

 يوْحِسنو َبيَ  األَْصِل والِ يانا 

لماذا داين هبا حسان؟ بسبب الخوف، الخوف من ، «مْالَ  اإللالِس واللياَنا»
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ماذا؟ الخوف من اإلفالس ومن الليان، الليان: المماطلة، يعني: ظن أن حسان ال 

ة اإلفالس والليان، لو قال ُيماطل ويعيد بسرعة، وكذا، فلم يدن إنساًنا آخر؛ مخاف

 كذلك، لجرى على الجادة، فأتبع على اللفظ.

أن ِخفت »فأتبع على المحل، كأنه قال:  ،«مْالَ  اإللالِس واللياَنا»لكنه قال: 

 «.اإلفالِس والليان

، األصل كاألشياء الثابتة؛ كاألراضي «يوحِسنو بيَ  األصِل وال يانا»ثم قال: 

ويحسن بيع القيان، وهي الجواري المغنيات، فقال: ونحو ذلك، ُيحسن بيعها، 

على األصل، واألصل هنا له محل « القيان»، فعطف «يوحِسنو بيَ  األصِل وال ياَنا»

وهو النصب؛ ألنه مفعول به يف المعنى، فإن أتبعت عليه نصبت، كما قال الراجز: 

ه، فلو أتبع على ، وله لفظ، وهو الجر؛ ألنه مضاف إلي«ُيحسن بيع األصل والقيان ا»

 «.ُيحِسُن بيع  األصِل والقيانِ »اللفظ، لكانت الجادة، وكان يقول: 

إًذا فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله، فلك يف توابع هذا الفاعل؛ أن تتبعها على 

اللفظ على الجر، وهذه هي الجادة، أو ُتتبعها على المحل وهذا حسن، وإذا 

عه أن ُتتبعها على اللفظ، يعني: على أضفت المصدر إلى مفعوله، فلك يف تواب

 الجر، وهذه الجادة، ولك أن ُتتبعها على المحل، يعني: بالنصب، وهذا جائز.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمدأ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس احلادي والسبعون

﷽ 
 

 يدنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد:

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، يف هذه الليلة، ليلة اإلثنين السادس من 

، يف هذا الجامع جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، 1432ُجمادى اآلخرة من سنة 

وس الدرس الواحد والسبعين من در -بحمد اهلل وتوفيقه-يف مدينة الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« شرح ألفية ابن مالك»

وقد انتهينا يف الدرس الماضي من الكالم على إعمال المصدر، ونتكلم الليلة 

 على  -إن شاء اهلل تعالى-

 إعمال اسم الفاعل
هذا الباب يف اثني عشر بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة  وقد عقد ابن مالك 

 هذه األبيات.

 : فقال 

ِو َلاِعااالأ لِاااك اْلَعَمااالِ  َذِفْعِلاااهِ .428  اْ ااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو
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ََ نِاااَدا.429 ا أْو َفاااْ   َوَولِاااَك اْ اااتِْفَهام 

 

ْسااااانََدا   َأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف   َأْو مو

 430. َْ اا ِ  عو
َأ و ااو و َنْعااَت َمْحاايو َو  َوَقااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

ِةااااك َونِ ْ .431  ااااْن ِصااااَل  َلِفااااك اْلمو َو  َي

 

ْياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةاااااااك  َِ  و

اااااااولو .432  اااااااالض اْو ِمْفَعاااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااَتِحق  َماااااا َلااااهو ِماااااْن َعَمااااالِ .433 

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

ْفاااَ ِ  ِمْثَلاااهو .434  ِعاااْل  َوَماااا ِ اااَو  اْلمو  جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َوال   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ا َواْأِفاضِ .435  ْلاو 
 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل  ِ

 

ْ َتِةاااااك   َوْ اااااَو لِنَْصاااااِ  َماااااا ِ اااااَواعو مو

َفاض.436  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ ابَِ  الَِّيل اْن  َواْج و

 

 َوَماااااا   َماااااْن َنَهاااااْض  
ْبَتِغاااااك َجااااااعأ  َذمو

اااال  .437  ِِ َلاِعاااالِ َوذو َر  ْ اااا اااا ل  َمااااا قو

 

اااالِ   اااولأ بِاااااَل َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ اااا  يو

ااوِل لِااك.438   َلْهااَو َذِفْعاالأ ِصاايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك  َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

ْ َ ِفاا ْ .439  ِأ مو َو َ ا نَِلااى اْ اا  َوَقااْد يوَةااا

 

اااو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ    َمْعن اااى َذَمْحمو

تكلم ابن مالك على إعمال اسم  -كما سمعنا هذه األبيات-هذا الباب يف  

الفاعل، وعلى إعمال صيغ المبالغة، وعلى إعمال اسم المفعول، كل ذلك تكلم 

 «.إعمال اسم الفاعل»عليه، ومع ذلك سمى الباب 

أما صيغ المبالغة فأمرها سهل؛ ألن صيغ المبالغة يف الحقيقة هي أسماء 

اللة على الكثرة والمبالغة، فـ فاعلين، ولكن مع اسم فاعل، « ضارٌب »الدَّ

اٌب »و اب»أيًضا اسم فاعل، « ضرَّ هو الذي يفعل الضرب، فهو اسم فاعل، « الضرَّ

 لكن مع الداللة على الكثرة والمبالغة.

فصيغ المبالغة ال شك أهنا داخلة يف اسم الفاعل معنًى وعماًل، وإنما يخصوهنا 

غة؛ ألهنا تتميز عن اسم الفاعل؛ ألن اسم الفاعل ُيطلق باسم وبباب صيغ المبال

 على من فعل الِفعل مطلًقا، قلياًل كان فعله أو كثيًرا.

فالذي يقرأ مرة أو مرتين أو قلياًل يسمى قارًئا. أما الذي يقرأ بكثرة، فهذا يمكن 



 

 
e 

g h 

f  520 
 شرح ألفية ابن مالك

اًل أو أن تسميه قارًئا أو تسميه قراًء، فاسم الفاعل يطلق على كل من فعل الفعل، قلي 

 كثيًرا.

 أما صيغ المبالغة فإنما ُتطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة.

إًذا فعدم النص على صيغ المبالغة ال إشكال فيه؛ ألهنا يف الحقيقة أسماء 

 فاعلين.

وأما اسم المفعول، فكان ينبغي أن ينص عليه، فيقول: إعمال اسمي الفاعل 

 ل.والمفعول، كما سيفعل يف الباب بعد التعلي

فالباب التالي أبنية المصادر؛ ألنه تكلم يف الدرس الماضي على إعمال 

المصدر، والباب الذي بعده: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، فنص على 

 المفعولين هناك.

ومع ذلك فقد ُيقال: إن اسم المفعول ُحكمه حكم اسم الفاعل، من الناحية 

 صياغة. النحوية، وإن كان يختلف عنه من ناحية ال

المسألة هذه سهلة، لكن نعرف أنه تكلم يف هذا الباب على  على ذل فال:

 إعمال اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول.

أما اسم الفاعل، فإن الكالم على صيغته، كيف ُيصاغ من الثالثي وغير 

 الثالثي؟ فهذا سيأيت يف الباب بعد القادم، كما قلنا.

 يفه؟لكن المراد به: ما تعر

 : كل اسٍم دلَّ على حدٍث وفاعله.، ا ِ الفاعلتعريف اسم الفاعل

هذا اسم الفاعل، كل اسم تجده داال  على حدث وفاعل الحدث، فهذا اسم 

 فاعل، والمراد بالحدث: يعني العمل، الفعل، هذا هو الحدث.
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فلو أن الحدث الذي عندنا مثاًل الجلوس، هذا الفعل الذي عندنا، طيب فإذا 

ن فعله، « جالٌس »فكلمة « جالٌس »لنا: قُ  تدل على الحدث وهو الجلوس، وعلى م 

فهي تدل على الحدث؛ الجلوس، وعلى وقوعه يف زمن « جلس  »لكن لو قلنا: 

الماضي فهذا فعل؛ ألن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل، فما دل 

 على حدٍث وفاعله.

ن وقع عليه هذا والذي يدل على حدث ومفعوله، يعني: ي دل على حدث وم 

« مضروب»وقولنا: «. مضروب، ومشروب»الحدث، هو اسم المفعول، كقولنا: 

ن وقع عليه الضرب. وقولنا:  « مشروب»يدل على الحدث وهو الضرب، وعلى م 

 يدل على الحدث الشرب، وعلى من وقع عليه، وهكذا.

آخر، ال زمانه وال أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط، وال تدل على شيء 

 فاعله، وال مفعوله، وإنما تدل على مجرد الحدث فقط، فهي المصدر.

جلوس، »المصدر ُيعرفونه بقولهم: كل اسٍم يدل على مجرد الحدث، كقولنا: 

يدل على الحدث، وهو الجلوس، لكن ال يدل « جلوس»، فـ«وضرب، وُشرب

لحدث. فهذا المراد باسم على زمانه وال فاعله وال مفعوله، وال شيء آخر غير ا

 الفاعل.

عمل فعله، فذكر « إعمال اسم الفاعل»يف البداية على  تكلم ابن مالك 

 ا ِ الفاعل له فالتا : أن 

ا با  «:أل»الحال  األولى: أ  يل ك م  ون 

 «.الجالس، والقائم، والُمكِرم»فتقول: 

ا ِمن  ا.«أل»والحال  األأ  : أ  يَو  مم     ، أل: منون 

 «.جالٌس، وقائٌم، وُمكِرمٌ : »فتقول
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فهاتان حالتا اسم الفاعل، وسيبدأ بالكالم على إعمال اسم الفاعل المجرد من  

 ، أي: المنون.«أل»

 يموز أ  يعمل عمل لعله، ولَن ب   ين: « أل»لا ِ الفاعل المم   من 

 ال  ط األول: أ  يَو  بمعنى الحال أو ا  ت بال،   بمعنى الماضك.

ن زمانه إما الحال أو االستقبال، وال يكون زمانه الماضي، وهذا أي: أن يكو

 هو قول ابن مالك: 

ِو َلاِعاااالأ لِااااك اْلَعَماااالِ   َذِفْعِلااااِه اْ اااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو

 إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي، فإنه يعمل عمل فعله تعدًيا ولزوًما. 

هو أن يكون معتمًدا على شيء  لفاعل المم  :وال  ط الثاين إلعمال ا ِ ا

قبله؛ وذلك بأن يكون مسبوًقا إما باستفهام، أو نداء، أو نفي، أو موصوٍف، أو مسند 

 إليه.

 خمسة أشياء، أن يكون: 

معتمًدا، يعني: معتمًدا على شيء قبله، ال بد أن يتقدمه شيء إما: استفهام، أو 

 ه، وهذا هو قول ابن مالك: نداء، أو نفي، أو موصوف، أو مسند إلي

ََ نِاااااَدا ا أْو َفاااااْ   َوَولِاااااَك اْ اااااتِْفَهام 

 

ْسااااانََدا   َأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف   َأْو مو

اسم فاعل « راكٌب «. »هل راكٌب زيٌد سيارةً »كقولك:  لالمعتمد على ا تفهام 

، وهو هنا ليس بمعنى الماضي؛ ألنه بمعنى يفعل، بمعنى «أل»مجرد من 

 «.هل يركب زيٌد سيارةً »س بمعنى الماضي بمعنى فعل، فالمعنى: المضارع، لي

، «هل يركب زيٌد سيارةً »، فقلنا: «يركب»عملت عمل « راكٌب »فوجدنا أن 

 مفعوله.« سيارةً »فاعله، و« زيدٌ »
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هل »، فتقول: «يركب»لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل « راكٌب »كذلك 

مفعول « سيارةً »، و«راكٌب »ما الذي رفعه  فاعل مرفوع،« زيدٌ »، فـ«يركب زيٌد سيارةً 

 ، والتقدير: هل يركُب زيٌد سيارًة.«راكٌب »به منصوب، ما الذي نصبه؟ 

ا والديه»كقولك:  والمعتمد على ف َ نداء، ، أي: يا «ويٌل لك  مِن اهلل يا عاق 

قُّ والديه، فـ ن ي ع  ا يا عاق  »مفعول به منصوب، ما الذي نصبه يف قوله: « والديه»م 

ا»؟ «والديه ق.«عاق   ؛ ألنه اسم فاعل بمعنى ي ع 

، بمعنى: ما يكسُر زيٌد «ما كاسٌر زيٌد غصنًا»كقولك:  والمعتمد على نفك:

؛ ألنه بمعنى يكسر، وقد «كاسرٌ »فاعل ومفعول، عمل فيهما « زيٌد غصنًا»غصنًا، فـ

 اعتمد على نفي.

« رجل»فعل، و« جاء» «.جاء  رجٌل رافٌع يديه»نحو:  والمعتمد على موصوَ:

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، ما الذي « يديه»صفته، و« رافعٌ »فاعل، و

اسم فاعل يعمل عمل يرفع؛ ألنه بمعنى يرفع، بمعنى « رافعٌ »؛ ألن «رافعٌ »نصبه؟ 

 مفعول به.« يديه»، وفاعله مسترت تقديره: هو، و«رجٌل »صفة لـ« رافعٌ »المضارع، فـ

، ماذا تشمل؟ الصف ، «أْو َجا ِصَف   »أو كما قال ابن مالك:  ،«موصوف»وقولنا: 

جاء  الرجُل »تشمل النعت، كما مثَّلنا قبل قليل. وتشمل أيًضا الحال، كقولك: 

« الرجل»نكرة و« رافًعا»حال؛ ألن « رافًعا»فـ« جاء  الرجُل »، إذا قلت: «رافًعا يديهِ 

 معرفة.

لنعت صفة، والفرق بينهما: أن النعت وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحال صفة، وا

 «.نعت»ُيطابق المنعوت يف التعريف والتنكير، فنقول: 

وأما الحال: فهي صفة ُتخالف الموصوف يف التعريف والتنكير، فتنتصب على 

اتفقا يف « طالٌب فِرٌح »، فـ«جاء  طالٌب فِرٌح وجاء  محمٌد فِرًحا»الحالية؛ كقولك: 
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نكرة، « فرًحا»معرفة و« محمدٌ »، اختلفا؛ «فرًحاجاء محمٌد »التنكير صفة، و 

 فصارت حااًل.

 «.موصوف»ولكنهما يشرتكان يف كوهنما صفتين، فلهذا يدخالن يف قولنا: 

 «.الحقُّ دامٌغ الباطل»كقولنا:  والمعتمد على مسندأ نليه،

مفعول به، ما الذي نصبه؟ نصبه «: الباطل»خرب، و«: دامغٌ »مبتدأ، و«: الحقُّ »

بمعنى يدمغ؛ إًذا ليس بمعنى الماضي، واعتمد « دامغٌ »؛ ألنه بمعنى يدمغ، فـ«دامغٌ »

 على مسنٍد إليه.

وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل يف عدة مواضع، يف 

 المبتدأ والفاعل.

المبتدأ وما هو يف حكم المبتدأ، المبتدأ وما هو يف حكم «: المسند إليه»المراد بـ

 «.الحقُّ دامٌغ الباطل»كما قلنا: -تدأ، المبتدأ المب

« كان»وما هو يف حكم المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، ماذا يشمل؟ يشمل اسم 

 وأخواهتا.« ظنَّ »وأخواهتا، والمفعول األول يف باب « إن»وأخواهتا، واسم 

 «.الباطل   إنَّ الحقَّ دامغٌ »، و«ما زال  الحقُّ دامًغا الباطِل  »، كقولك: «كان»فاسم 

 «.علمُت الحقَّ دامًغا الباطل  »وأخواهتا: « ظنَّ »ويف باب 

 وعرفنا أن هذه الثالثة هي نواسخ تدخل على الجملة االسمية.

ت ك  الليلة»وكما تقول:  « زيارت ك  »اسم فاعل، و« منتظرٌ «. »أنا منتظٌر زيار 

اعل بمعنى اسم ف« منتظرٌ »على المفعولية؛ ألن « زيارت ك  »المفعول، انتصبت 

 أنتظر، بمعنى المضارع.

إن إعمال اسم الفاعل هبذين  ولعلَِ  ففتِ يف أذث  من موض ، أننا ن ول:
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الشرطين، بتوافر هذين الشرطين جائز، إًذا فإعماله مع توافر هذين الشرطين ليس 

 واجًبا، وإنما هو جائز، فيجوز أن ُتعِمل ه عمل فعله، ويجوز أن ُتضيفه.

ته إلى المفعول به، أضفته إلى المفعول به فقط، ففي األمثلة فإن أضفته، أضف

السابقة مثاًل كلها أتينا هبا على اإلعمال، ولو أردنا أن نجعلها على اإلضافة، فال بد 

أن ُتحول يف الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضاًفا إلى المفعول به؛ ألنه ال يضاف 

 إلى فاعله.

زيٌد ما كاسُر »، و«جاء  رجٌل ُمكِرُم والديه»، و«الحقُّ دامُغ الباطلِ »كأن تقول: 

 .. وهكذا..«هل زيٌد راكُب سيارةٍ »، و«ويٌل لك يا عاقَّ والديه»، و«ُغصنٍ 

فلك أن ُتضيفه إلى مفعوله، بخالف المصدر الذي تكلمنا عليه يف الدرس 

الماضي وعلى إعماله، وقلنا: إن المصدر أيًضا يعمل بوجود شرطه، فإعماله 

فلك أن ُتعمله ولك أن ُتضيفه، فإذا أضفته لك أن تضيفه إلى فاعله، وهو  جائز،

 األكثر، ولك أن تضيفه إلى مفعوله، وهو األقل وهو جائز.

ُيعجبني »ففي المصدر لك أن ُتضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعول، فتقول مثاًل: 

 ، فأضفت المصدر إلى الفاعل.«إكرام الطالِب األستاذ  

 «.ُيعجبني إكراُم األستاِذ الطالُب »ه إلى المفعول به، فتقول: ولك أن ُتضيف

 فهذا مما يختلف فيه اسم الفاعل عن المصدر.

 «: أل»من ال وا د واألشعار على نعمال ا ِ الفاعل المم   من 

واهلل -على معنى  [30]الب  ة:  (ٻ پ پ پ پڀ): قوله 

منصوب، ما الذي  مفعول به (پڀ)أعلم: إين سأجعل يف األرض خليفة، فـ

كيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عِمل  عمل  فعله لتوافر  ،(پ)نصبه؟ 
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 واعتمد على ُمسند إليه.« يفعل»الشرطين، بمعنى  

، أين اسم الفاعل [8]الصَ:  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک): وقال 

، إًذا «ُيتم أو سُيتم»وهنا الشروط متوافرة؛ ألهنا بمعنى  ،(جت)يا إخوان؟ 

جائز، ولكن اآلية جاءت باإلعمال أم جاءت باإلضافة؟ جاءت  فإعماله جائز،

ه»ويجوز لك يف اللغة أن ُتعمل وتقول:  ،(ڈ ژ ژ)باإلضافة   «.واهلُل متم  نور 

]الَهَ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): قوله  ومن  لك:

 مفعول به. (ٻ)أي: إين سأفعل ذلك، فـ ،(ں ں)، [23

عل، فا (ے)، [9]الحن:  (چ چ چ چ ڇ ڇڇ): قال 

ولو أعمله لجاز، فكان ُيقال:  (چ چ)اسم فاعل، وقد أضافه إلى ِعطفه، 

هُ »  «.ثانًيا ِعطف 

بمعنى: يغفر  [3]ِال :  (ڤ ڦ ڦ ڦ): قوله  ومن  لك:

الذنب ويقبل التوب، إًذا بمعنى المضارع؛ ألنه موصوف لما قبله، هذه صفة 

لتها ولو أعم ،(ڤ ڦ ڦ ڦ)لموصوف قبله، واآلية جاءت باإلضافة 

.  لجاز، فتقول: غافٍر الذنب  وقابٍل التوب 

 (ڌ) [72]الب  ة:  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): قوله  ومن  لك:

اسم فاعل، والفاعل هو مسترت والمفعول؟ هو االسم الموصول ما بمعنى الذي، 

 ولو أتى باإلضافة لجاز، فكان يقول: واهلُل مخرُج ما تكتمون.

جاعلك إماًما، إين  [124]الب  ة:  (ھ ے ے ۓۓ): وقال 

 ،(ے)بمعنى: سأجعل، وهو يتعدى إلى مفعولين: األول الكاف،  (پ)
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 .(ۓۓ)فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، وأين المفعول الثاين؟ 

اسم الفاعل  [5]البين :  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): وقال 

. ؛(ٺ)وقد نصب   ،(ۇئ)  ألهنم بمعنى: يخلصون له الدين 

 .[2لزم : ]ا (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): ومثله قوله 

 وقال الشاعر: 

ةاااط  لاااك أمااالض  ا  عاااَوة المو  يااا  اااامع 

 

ِْ الفةاال يوغنيِنِااك عاان الب اا ِ    يف  ااابِ

، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: يا سامع  دعوِة «يا سامًعا دعوة  »فقال:  

 المضطر.

  : وأبو الطيب يقول يف ثنائه لكافور 

ياااااا ِعِ  َِ  َقَواِصااااااد َذااااااالوورأ َ ااااااَواِر  

 

اااَواِقيا َوَمااانْ    َقَصاااَد الَبحاااَ  ا اااَتَ ل  الس 

، فأضاف، فقال: قواصد كافوٍر يعني: قصائده التي مدح هبا كافوًرا  

« تواِرك»اسم فاعل، و« قاصدة»جمع تكسير، ومفردها «: قواصد»توارك غيره، 

 جمع تكسير لتاركة، والجمع يعمل عمل المفرد وكذلك المثنى.

؛ «قواصدُ »، لك ما ُينون «قواِصُد كافوًرا» ولو أعمل لجاز، فكان يقول ماذا؟

هُ »ألهنا ممنوعة من الصرف، وكذلك   «.تواِرُك غير 

وكافور كان من ُحكام المسلمين العادلين المعروفين باإلصالح، وكان من 

أهل السنة والجماعة، وله فضل عظيم، مذكور يف التاريخ، ولكن أبا الطيب الجشع 

س؛ ألنه كان يعلم ما يريد، فلهذا لم ُيمكنه مما ُيريد، هو الذي أفسد ُسمعته عند النا

به ال بمدحه وال بذمه.  فانقلب عليه وسبَّه، ومع ذلك لم يكرتث كافوٌر 

 وكان معروًفا بالصالح وبالتُّقى، وتاريخه معروف.
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بخالف ممدوحه اآلخر الحمداين، ففي عقيدته طعن كثير، واألمثلة على ذلك  

 عند شاهدين أيًضا، قال الشاعر:  كثيرة، لعلي أتوقف فقط

 وذاااِ مااان شااافيق باااا ل لاااك نصااايح 

 

 الهاااو  مااان  عااااين نلاااى الااادنيا  واع 

 «.نصيحةً »، ومنصوبه «باذلٍ » ال ا د يف قوله: 

، الشاهد يف قوله: [32]النمل:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)وقال تعالى: 

ٍر حتى ، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: ما كنت قاطعة  أم«قاطعًة أمًرا»

فعل منصوب، فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتى، « تشهدون»تشهدون، و

 فلماذ لم ُتحذف النون منه؟  ،(ۅ ۅ)

ألن النون هنا نون الوقاية، أما نون الرفع فُحذفت؛ ألن الفعل منصوب، 

وتقديره: حتى تشهدونِي، فهذا من حذف ياء المتكلم، وقد تكلمنا عليها يف درس 

 سابق.

يًضا يا إخوان، أننا يف كل األمثلة السابقة ُنقدر اسم الفاعل الذي وتالحظون أ

عِمل بالفعل المضارع؛ ألن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 

 االستقبال، والذي ُيقدر بالحال أو االستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي.

ه وقع يف الماضي أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، يعني: أنت تريد به أن

م  فالًنا»وانقضى وانتهى، فعٌل وقع يف الزمن الماضي وانتهى، كـ ، يف «فالٌن أكر 

ل  فعله.  الزمن الماضي وانتهى، فحينئٍذ ال يعمل اسم الفاعل عم 

ال يجوز فيه اإلعمال، إًذا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه اإلضافة، ليس لك فيه 

إذا أردت أنه أكرمه يف الزمن « مٌد ُمكِرُم زيدٍ مح»حينئٍذ إال اإلضافة، فتقول مثاًل: 

 الماضي وانقضى اإلكرام وانتهى.

، المراد «محمٌد مكرُم زيٍد باألمس»، أو قلت: «محمٌد ُمكِرُم زيدٍ »سواٌء قلت: 
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، تريد أنه الذي سرقه فيما مضى، فال «محمٌد سارُق المال»هو القصد، وتقول: 

؛ ألنه ليس على معنى يسرق، وإنما على «ل  محمٌد سارُق الما»يجوز لك أن تقول: 

، فليس لك فيه إال اإلضافة. ق  ر   معنى س 

، إذا كان بمعنى أنه «محمٌد آِخُذ الثوب وقارُئ الكتاِب وُمصلُِح اآللةِ »وكذلك: 

 فعل ذلك، قرأه، وأصلحها وانتهى األمر.

قصة مذكورة يف ، ويف ذلك «أنا قاتٌل زيًدا وقاتُِل زيدٍ »فلهذا ُيفِرقون بين قولك: 

كتب التاريخ والرتاجم، بين اإلمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه يف 

مجلس هارون الرشيد، عندما قال أبو يوسف لهارون الرشيد: إن هذا الرجل قد 

 استأثر بك، فقال: إين أجُد عنده ما ال أجده عند غيره.

و أحد القراء السبعة، يعني: عالًما يف عدة علوم، فه–واإلمام الكسائي معروف 

فقال الكسائي: دعني أسأله، قال: وعالًما يف اللغة ويف النحو، وله مشاركات كثيرة، 

يف ماذا؟ قال: يف الفقه، فضحك هارون، قال: أتسأل أبا هارون يف الفقه؟! قال: 

 نعم. 

فسأله قال: لو قال رجٌل: أنا قاتٌل زيًدا، أكنت  تأخذه به؟ إن كنت  تقتله بزيد، 

 ذا قال أنا قاتٌل زيٌد فقد اعرتف.إ

: أنا قاتٌل  فقال هارون: ليس األمر هكذا، فسرها يا كسائي، فقال: إذا قلت 

زيًدا، فهذا بمعنى الحال أو االستقبال، يعني: ما فعل إلى اآلن، ُيهدده سأقتله، أما 

ت ل، وقد يكون بمعنى يقتل.  إذا قال: أنا قاتُل زيٍد، فاألصل أنه بمعنى ق 

ن قال: فال فهذا من باب « أنا قاتٌل زيًدا»، أما من قال: «أنا قاتُل زيدٍ »ذي ُيؤخذ م 

 التهديد.

وهذه األمر لمن يعرف اللغة، أما الذي ال يعرف اللغة، فإنه ُيؤخذ ُبعرفه، 
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 والفقهاء يقررون أن مثل هذه األمور ُيحكم فيها الُعرف. 

الذي جعل العرب نعود إلى موضوعنا، قال كثير من النحويين: السبب 

ُيعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع، دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي: 

أن اسم الفاعل ُيوافِق المضارع يف معناه، ويف عدد الحروف، ويف الحركات 

والسكنات، يجري عليه، يعني: يوافقه. طبًعا يوافقه يف المعنى، هذا واضح؛ ألنك 

، أو «محمٌد مكِرُم زيد»داهما مكان األخرى، فتقول: يمكن أن تجعل الكلمتين إح

أربعة أحرف، « يقرأ»كـ« قارئ»وتشاهبهما يف عدد الحروف، فقولك: « ُيكرُم زيًدا»

، وكذلك يف الحركات والسكنات، «يضرب»مثل « ضارب»أربعة أحرف، و

ِرب» اِرب»متحرك ساكن متحرك، « ي ض  متحرك ساكن متحرك، ثم حرف « ض 

 ينهما شبه اقتضى ذلك.اإلعراب، فب

أما اسم الفاعل فإنه ال يجري على الفعل الماضي، يعني: ال يشبه الفعل 

الماضي، فهو يخالفه يف عدد الحروف، ويخالفه يف الحركات والسكنات، 

 ، كذا ُيعللون.«سرق»ليس مثل « سارق»، و«ضرب»ليس مثل « ضارب»فـ

 : ونحن نع َ أ  التعليالط النحوي  على ثالث  أنواع

تعليالت كاألحكام، يعني: مقطوًعا بصحتها؛ كتعليل تحريك مثاًل، كتعليل: 

قالوا هنا: التحريك بسبب التقاء الساكنين، هذا تعليل  [1البين :] (ڄ ڄ ڃ)

 مقطوع به.

 يعني: هي من زوائد العلم.  و عليالط ي ولو :  و ِ و   وناقف،

كل هذه التعليالت ال  لكن يبقى أن و عليالط  ك من اجتها اط النحويين،

ُتغير األحكام، األحكام ثابتة، لكن هذه التعليالت يحاولون من خاللها معرفة 

السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم؛ ألهنم إذا عرفوا هذه األسباب 
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استطاعوا أن يقيسوا عليها؛ ألن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس 

 والمقيس عليه.

يه عليه هنا؛ لكثرة الخلط واللبس فيه: أن ما ذكرناه من شرطي ومما يجب التنب

إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان إلعماله يف نصب المفعول به، 

هذان الشرطان وكل ما ُيقال فيهما هو فقط إلعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول 

 به.

ط له، يعني: إعمال اسم أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به، فال شر

الفاعل يف الفاعل، أو يف الحال، أو يف ظرف الزمان، وظرف المكان، هذا ال شرط 

 له، يعني: يعمل اسم الفاعل ذلك مطلًقا بال شرط.

، إًذا احتاجوا إلى فاعل، «قام»من الفعل الالزم « قائمٌ »، «محمٌد قائمٌ »فتقول: 

و، حتى ولو كان المعنى أنه قام يف ؟ مسترت تقديره: ه«محمٌد قائمٌ »أين فاعل 

قائٌم »، تقول: «محمٌد قائٌم باألمس»، تقول: «محمٌد قام باألمس»الماضي وانتهى، 

، قائٌم هو، أو محمٌد قائٌم أبوه باألمس، بمعنى: قائٌم أبوه باألمس، فهو «باألمس

بمعنى الماضي، ومع ذلك ال ُيشرتط هنا هذان الشرطان؛ ألهنما خاصان بنصب 

 فعل المضارع.ال

وهو أيًضا مفهوم مما سبق، هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط  ومما يونبه عليه،

، وهذا الذي ُيعربون عنه بالمضارع، «يفعل»بمعناه، يرتبط بمعناه، فإن كان بمعنى 

 بمعنى المضارع، بمعنى يفعل، فهذا الذي هو بمعنى الحال أو االستقبال.

ل  »وأما إذا كان بمعنى  ع  هذا الذي ُيعربون عنه بمعنى الماضي، وال ، ف«ف 

يريدون بالماضي، يعني: الزمن الماضي، وبالحال واالستقبال، يعني: الزمن زمن 

التكلم والزمن اآليت، وإنما يريدون بالحال واالستقبال: ما كان اسم الفاعل فيه 
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 فإنه يعمل.« يفعل»، إذا كان المعنى على «يفعل»بمعنى  

نه الحال أو االستقبال، وهذا األصل، وقد يكون زمانه قد يكون زما« يفعل»و

الماضي، وقد يكون زمانه الزمان المستمر، الذي يشمل الماضي والحال 

 واالستقبال، تكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أظن.

فتقسيم األفعال إلى: ماٍض ومضارع وأمر، هذا تقسيم بحسب الصيغة، وليس 

ن فإن الماضي قد يكون يف الماضي وهذا هو األصل بحسب الزمان. أما الزما

واألكثر، وقد يكون يف المستقبل، وكذلك المضارع األصل فيه واألكثر أن يكون 

 يف الحال أو االستقبال، وقد يكون يف الماضي، واألمثلة على ذلك قد سبقت.

 واآل   نيذ  بعض األمثل  للحاج  نليها: 

، فإنه يعمل هذا العمل، «يفعل»كان بمعنى  فلهذا نقول: إن اسم الفاعل متى ما

 مع الشرط الثاين وهو االعتماد، ولهذا أكثر من استعمال: 

أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمر، وهو ما يشمل  لمن  لك:

ا يف كالم العرب.  الماضي والحال واالستقبال، وهذا كثير جد 

عنى: رِحم فقط أم بمعنى يرحم فقط، بم« راحم«. »اهلُل راحُم عباِدهِ »كأن تقول: 

ِحم ويرحم، رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم؟ إًذا ليس بمعنى الماضي  أم بمعنى: ر 

المنقطع، وال الحال المنقطع، وال االستقبال المنقطع، وإنما هو بمعنى الفعل 

 المستمر.

، «اهلل راحم عباده»فعلى ذلك، لك أن ُتعمله ولك أن تضيفه، لك أن تضيفه: 

، بمعنى: «اهلل راحٌم عباده»، «يرحم»ى: رحمهم، ولك أن ُتعمله بمعنى بمعن

 يرحمهم وسيرحمهم.

اسم فاعل،  (ٺ)، [4]الفا ح :  (ٺ ٺ ٺ): قوله  ومن  لك:
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ل ك أو بمعنى يملك، أو بمعناهما، أنه ملكه ويملكه. نعم، هذا فعل  بمعنى: م 

باإلضافة، أو  (ٺ ٺ ٺ)مستمر، ال ُيراد به زمن خاص، فلهذا لك أن تقول: 

 «.مالٌك يوم  الدين»

وهذا أيًضا تكلمنا عليه يف اإلضافة اللفظية والمعنوية، فلك أن تقول هنا: 

، ولك أن «يملك»إن اإلضافة لفظية؛ ألهنا بمعنى المضارع  (ٺ ٺ ٺ)

 «.ملك»تقول: إهنا حقيقية معنوية؛ ألهنا بمعنى 

ا، كأن تقول مثاًل  ، «الناُس ُمكِرُمون  العلماء»: واألمثلة على ذلك كثيرة جد 

زمن التكلم، أو سيكرموهنم يف المستقبل، أم أن « يكرموهنم»بمعنى: ُيكرمون هم، فـ

 الناس أكرموا العلماء ويكرموهنم وسيكرموهنم؟ هذا المراد به الفعل المستمر.

يعني: أن هذا األمر صار كالشيء الدائم، فتقول: الناس مكرمون العلماء، أو 

 مكرمو العلماِء. الناُس 

ا، و و بمعنى  أن يراد به الحكاية،  «:يفعل»ومن ا تعما ط ا ِ الفاعل أية 

، تسمى حكاية «هذه حكاية»أن ُيحكى حكاية يف الماضي، كما لو قلت مثاًل: 

المضارع يف الماضي، تأيت بمضارع مع أن زمنه يف الماضي، لكن تريد أن تحكيه 

قبل عشرين « جاء محمد« »ء  محمٌد يركضجا»حكاية يف الماضي، كأن تقول: 

يوًما يركض، فالمجيء كان يف الماضي المنقطع، والركض كان يف الماضي 

، يعني: عربنا عنه «يركض»المنقطع، ومع ذلك عربنا عن الركض بقولنا: 

بالمضارع، نريد: الحال أو االستقبال؟ ال، نريد حكاية المضارع يف الزمن 

ا.الماضي، هذه تسمى حكاية،   وهي كثيرة جد 

هِ » ا.«جاء  محمٌد يطالُب بحقِّ  ، هذه حكاية المضارع يف الماضي كثيرة جد 

فكذلك اسم الفاعل، لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكاية، فإنه يعمل ولو 
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جاء  محمٌد »، «جاء  محمٌد راكًبا سيارةً »كان يف الزمن الماضي، كما لو قلت مثاًل:  

ِمل لماذا؟ ألنه بمعنى يركب.« راكًبا سيارةً »، «باألمس راكًبا سيارةً   اسم الفاعل ع 

 «.يفعل»فلهذا ُنقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى 

 بغض النظر عن الزمن حينئٍذ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل.

أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي، يقول: إن  وُيذكر أن اإلمام الكسائي 

  الزمن الماضي؛ فإنه يعمل.اسم الفاعل حتى ولو كان يف

والنحويون يقولون: هذا ال ُيعرف عن العرب، وليس عليه دليل، قال 

 (ڳ ڳ ڳ ڱڱ): الكسائي: بل عليه دليل وهو قوله 

 .[18]الَهَ: 

 (ڳ) ،(ڳ ڳ) [18 :]الَهَ (ڳ ڳ ڳ)

والبسط كان يف الزمن الماضي، قصة الكهف يف الزمن  ،(ۈ)مفعول به لـ

هور ردوا عليه؛ بأن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية، والدليل الماضي، لكن الجم

على ذلك أنه ُيفسر بالماضي أم بالمضارع؟ ُيفسر بالمضارع، وكلبهم يبُسط يديه 

 بالوصيد.

ک گ ): أن الذي قبله يف اآلية نفسها قوله  والدليل على  لك:

« نقلبهم»فقال:  [18]الَهَ:  (گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

هذا مضارع  (ک)؛ ألنه يحكي القصة، «وقلبناهم»قال:  فعل مضارع، ما

 ولكنه حكاية، حكاية له يف الماضي.

يعني: يبسط، فهي من باب الحكاية،  (ۈ)كذلك،  (ۈ)فيكون 

 فإذا كانت من باب الحكاية، فال أحد من النحويين ينكر أنه يعمل حينئذ.
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 لو أن زيًدا وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطع، كما مثاًل 

، ثم أردت أن ُتعرب باسم الفاعل، لوجب أن «زيٌد كسر  الباب  »كسر الباب، فقلت: 

 «.زيٌد كاسٌر الباب  »، وال يجوز أن تقول: «زيٌد كاسُر الباِب »تقول: 

ا ِمن ا تعما ط الفعل المةارع، وذيلك ا ِ الفاعل اليل بمعناع: أن  وأية 

 ذكور المكررة.ُيراد بأن هذا الشيء من صفات الم

زيٌد يهِزُم األعداء، ويحل المشكالت، وُيكِرُم الضيوف، وينصُر »كأن تقول: 

 «.الجيوش، ويرحُم الضعيف

يعني: ليس المراد هنا أن الصفة يف الماضي أو يف الحال أو يف االستقبال، ال 

المراد ُيراد ربطها بزمن أصاًل، هنا الفعل المضارع ال ُيراد ربطه بزمٍن أصاًل، وإنما 

أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكرر، أهنا تكرر، من صفاته المعروفة المتكررة 

 منه.

ففيها شبه بالفعل المستمر، فإذا جاء اسم الفاعل أيًضا بمعنى الفعل المضارع 

، «زيٌد هاِزٌم الجيوش  »المراد به هذا المعنى، فلك أن ُتعمله ولك أال ُتعمله، فتقول: 

 «.زيٌد مكِرُم الضيوِف، ومكرٌم الضيوف  »، و«جيوشِ زيٌد هازُم ال»و

إذا كان المراد أن هذا من عادته؛ أما إذا كان أكرمهم باألمس وانتهى اإلكرام، 

 فهذا ماٍض منقطع.

أما إذا كان المراد بالمضارع االستقبال فقط، فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي 

 بمعناه: لك أن ُتعمله، ولك أال ُتعمله.

، أي: [23]الَهَ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)عالى: كقوله ت

 سأفعل ذلك غًدا.

، فيقول: ال، أنت ال تكسر الباب، زيٌد كاسٌر «أنا أكسُر الباب»وكقولك مثاًل: 
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، «زيٌد كاسٌر الباب»الباب، أي: زيٌد هو الذي سيكسر الباب، فالمراد به االستقبال؛  

 «.كاسُر الباِب »أو 

، فكيف نضبط هذه الجملة، إن كان زارها «الدار زيٌد زائرُ »يا إخوان: -فلو قيل 

 «.زيٌد زائُر الدارِ »وانتهت زيارته، فليس لك إال أن تقول: 

، أو «زائٌر الدار»، فلك أن تقول: «يزور»وإذا كان اآلن يف زيارهتا، فهو بمعنى 

، وإن كان سيزورها يف المستقبل، ُتخربنا أنه سيزورها يف المستقبل، «زائُر الدارِ »

 ، أي: سيزورها غًدا.«فالٌن زائٌر الدار  غًدا فاستعدوا له»لك أن تقول يا إخوان: ف

 يف البيت الثالث يف هذا الباب:  بعد ذلك يقول ابن مالك 

 َْ ااا ِ  عو
َأ و اااو و َنْعاااَت َمْحااايو َو  َوَقاااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

أن يكون معتمًدا، معتمًدا ألنه سبق يف شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد:  

على ماذا؟ على استفهام أو نداٍء أو موصوٍف، طيب هذا الموصوف قد يكون 

يه»مذكوًرا؛ كـ  ، وقد يكون «جاء  الرجُل رافًعا يديه»، أو «جاء  رجٌل مرفوٌع يد 

 محذوًفا، لكنه ُمقدٌر ومفهوم.

، «طالًعا جباًل  رأيُت »، يعني: جاء رجٌل، أو تقول: «جاء  رافٌع يديه»كأن تقول: 

، يعني: يعجبني رجل أو «يعجبني قارُئ الكتاِب »، أو «ُيعجبني قارٌئ الكتاب  »أو 

 طالب قارئ الكتاب.

فالموصوف قد يكون مذكوًرا، أو قد يكون محذوًفا، والمحذوف دائًما يف 

 حكم المذكور.

 ومن  لك قول األع ى ميمو : 

اااااا ليفل هاااااا  ذناااااا ح صاااااْ ة يوم 

 

 ى ق ناااه الوعااالللاااِ يةااا  ا وأو ااا 

كناطٍح صخرًة، أي: كوعٍل ناطٍح صخرًة فأعمل؛ ألهنا بمعنى المضارع، أي:  
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 كوعٍل ينطُح صخرة.

أين اسم الفاعل يا  [27]لا  :  (ۀ ہ ہ ہ ہھ): قال 

فاعل؛ ألن  ؟(ہھ)ما إعراب  ،(ہھ)عملت يف ماذا؟  ،(ہ)إخوان؟ 

 التقدير: فأخرجنا به ثمراٍت تختلف ألواُنها.

فأعمل  [75]النساء:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): وقال 

 هذا المفروض أن نجعله بيت البيت التالي. ،(ڈ)يف  (ې)

ما إعراب  [283]الب  ة:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): وقال 

 فاعل، على تقدير: فإنه يأثم قلُبُه. ؟(چ)

أي: شراٌب تختلف  [69]النحل:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وقال: 

 .. وهكذا..ألواُنه

  البيت ال اب : يف ثِ ي ول ابن مالك 

اااااْن ِصاااااَلَ  َلِفاااااك المِةاااااك َو  َونِْ  َي

 

ياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةااااااك  َِ  و

لفك  يا البيت  ذ  لنا الحال  الثاني  من فا  ك ا ِ الفاعل، وقد  ذ نا ما من  

 قبل: 

 «.أل»أن يكون محلى بـ الحال  األولى:

لم يعمل إال « أل»من ، فإن كان مجرًدا «أل»أن يكون مجرًدا من  والثاني :

 بالشرطين المذكورين من قبل.

ْن ِصَل َ »فذكر الحكم يف هذا البيت، فقال: « أل»وإن كان بـ َو  ما حكمه؟، «َونِْ  َي

ْي ِعِ » َِ من اسم « أل»إًذا فإعمال المقرون بـ ،«َقِد اْر وِةك نِْعَمالوهو  َلِفك اْلمِةك و
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ان زمانه الماضي، أو الحال، أو الفاعل؛ يجوز إعماله مطلًقا بال شرط، سواٌء ك 

 االستقبال، أو كان معتمًدا أو غير معتمد، إعماله مرتًضى على اإلطالق.

، يعني: الذي يطلب العلم معان. «الطالُب العلِم ُمعانٌ »قولك:  لمن  لك:

، ولو «العلم»، وقد أضفناه إلى المفعول به، إلى «أل»اسم فاعل مقرتن بـ« الطالب»

 مفعول به.« العلم»، فـ«الطالُب العلم  معانٌ »كنا نقول: أعملناه لجاز، ف

القارُئ »، أو «القارُئ كتاًبا يزداُد ثقافًة، والقارُئ كتًبا أوسُع ثقافةً »وتقول: 

 «.كتاٍب يزداُد ثقافًة والقارُئ كتٍب أوسُع ثقافةً 

سنُكِرُم »باإلعمال، وإن أضفت « سنُكِرُم الكاتِب  البحث المتميز  »وتقول: 

 ، كالهما جائز.«كاتِب  البحِث المتميزال

، يعني: الذي يكتُب بحًثا متميًزا، أو تضيف «سنُكِرم  الكاتب  بحًثا متميًزا»أو 

 ، كل ذلك جائز.«سنُكرم الكاتب  بحٍث متميزٍ »

يعمل « الهازمون»، فإن «المسلمون  هم الهاِزُمون الكفار  يوم  بدرٍ »فإن قيل: 

 ه ال شك بمعنى الماضي هزموهم. ، مع أن«الكفار  »النصب يف 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): قال 

 .[35األفزاب:] (ۆ

مفعول به، ولو  :(ڌڌ)اسم فاعل، أو اسم فاعلين، و«: الحافظين»

أضاف لجاز، واإلضافة طبًعا ستحذف التنوين من المفرد، والنون من المثنى 

 «.والحافظي فروجهم»والجمع. فكان ُيقال: 

حذف المفعول به هنا  ،(ڌڌ)ماذا؟  (ڭ): ثم قال 

 لداللة األول عليه.
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ۇ ) [35األفزاب:] (ۇ ۇ ۆ ۆ)

. (ۇ
ِ
ِمل ولو أضاف لجاز، فكان ُيقال: والذاكري اهلل  أيًضا هنا ع 

رها كيف حال؟ سُتقدرها بـ:  ما إعراهبا؟ (ڱ) حال، يعني: قدِّ

والذاكرين اهلل حالة كوهنم ُمكثرين، صفة لماذا؟ ما يف ذكر يف اآلية، فيها 

؟ ال ليس صفة «ذاكرين»؟ الكثرة صفة لـ«الذاكرين»، لـ«اهلل»وفيها « الذاكرين»

نكرة، صفة لمصدر محذوف،  (ڱ)معرفة، و« الذاكرين»، ثم «الذاكرين»لـ

 والتقدير: والذاكرين اهلل ذكًرا كثيًرا.

 إًذا مفعول مطلق؛ ألن المفعول المطلق إذا حذف نابت صفته منابه.

انتظرتك »نحن كررنا على مثل هذا شواهد كثيرة: ويف إعراب آخر جائز، 

، هذا أسلوب يجوز «اسمعني قلياًل »، (قليال ما يؤمنون)، «طوياًل، انتظرتك كثيًرا

فيه إعرابان، إما أنه مفعول مطلق، فانتظرتك انتظاًرا طوياًل، أو أنه ظرف زمان، 

 يعني: انتظرتك وقًتا طوياًل، والذاكرين اهلل  وقًتا كثيًرا.

 فحذف المفعول به لداللة األول عليه. (ۆ)قال:  ثم

 «: معلقته»وقال عمرو بن كلثوم التغلبي يف 

ا  وأنااااااا ال اااااااربو  الماااااااء َصااااااْفو 

 

ا و ينااااااا  نااااااا ذااااااِدر   وي اااااا بو ِي و

، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: «الشاربون الماء»الشاهد يف قوله:  

]آل  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ): ، وقال «والشاربو الماءِ »

، «والكاظمي الغيظِ »أعمل أم أضاف؟ أعمل، ولو أضاف كان يقول  [134عم ا : 

ِمل اسم الفاعل؛  [134آل عم ا :] (ٿ ٹ ٹٹ)ثم قال:  هنا أيًضا ع 

 ألن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، الزًما ومتعدًيا.
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 (ٹ ٹٹ)، وأما «عفوُت »متعلقة بالفعل « عن زيدٍ »، «عفوُت عن زيدٍ » 

، إًذا عملت عمل فعلها من «العافين»اآلية، فمتعلقة بماذا؟ بـيف  [134آل عم ا :]

 حيث التعدي بحرف الجر.

ُهما محروم»يا إخوان: -فإن قيل   «.المكرُم والديِه مأجوٌر والعاقُّ

، إًذا «أل»اسم فاعل، مقرتن بـ« المكرم»هذا اسم، « المكرُم والديِه مأجورٌ »

مضاف « والديه»اف؟ مضاف، إًذا يجوز إعماله ويجوز إضافته، هنا معمل أم مض

 إليه مجرور وعالمة جره الياء.

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه « والديه»هل يجوز أن نقول: إنه معمل، و

الياء؟ هنا يجوز الوجهان، يجوز اإلعرابان؛ ألن المثنى ُينصب وُيجر بالياء، 

 لظهر اإلعراب.، «الُمكرُم زيدٍ »، أو «الُمكرُم زيًدا»بخالف ما لو قلت مثاًل: 

هما ضمير « العاقُُّهما»، و«المكرُم والديِه مأجورٌ »طيب جاز اإلعرابان يف 

؟ جر، إًذا هنا مضاف «كتاُبك»أم ضمير جر؟ كقولك: « أكرمُتك  »نصب، كقولك: 

؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل «أل»إليه، طيب أال يجوز إعمال اسم الفاعل هنا ألنه بـ

يح هذه قاعدة معروفة، وكررهتا كثيًرا، إال هنا، إال باسم فهو مضاف إليه، نعم، صح

 إذا اتصل باسٍم يجوز إعماله.

فالجمهور على أن الضمير حينئٍذ ُيعامل معاملة الظاهر، ضع اسًما ظاهًرا 

، يجوز «العاقُّ زيًدا، والعاقُّ زيدٍ »مكانه، فُيعامل هذا الضمير معاملته، فتقول: 

، فلك إعماله وعدم إعماله، إًذا لك أن «أل»اعل بـهنا اسم ف« العاق  »الوجهان؛ ألن 

ُهما»تقول:   مفعول به، أو مضاف إليه كالهما جائز.«: هما»، «والعاقُّ

، [2، 1]العا ياط:  (ڳ ڳ گ ڳ ڳ): وقال 

الضبح هو: صوت الخيل عند الركض، ما  ،(ڳ)اسم فاعل، «: العاديات»

رها ليتبين المعنى، :(ڳ)إعراب   مفعول مطلق. مفعول مطلق، قدِّ
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المصدر المنصوب بعد فعله، هذا هو األصل، فال بد أن  المفعول المطلق  و:

 تعيد المعنى إلى هذا التقدير؛ لكي يتضح أنه مفعول مطلق.

والعاديات تضبح ضبًحا، أو والعادياِت عدوى ضبٍح، معنى هذا هو المعنى، 

 اف إليه مقامه.ثم حذفنا العادياِت عدوى ضبٍح، حذفنا المضاف وأقمنا المض

ا،  جاء  محمٌد »ويف إعراب آخر يف هذا األسلوب، هذا األسلوب كثير جد 

، تذكرون هذا األسلوب يا إخوان، يجوز أن يكون مفعواًل «قتلُتُه صربًا»، و«ركًضا

 ، أي: جاء  يركُض ركًضا، أو جاء  مجيء  ركٍض.«جاء  محمٌد ركًضا»مطلًقا، على 

لتأويل، يعني: جاء  راكًضا، والعادياِت ضابحًة، ويجوز أن يكون حااًل على ا

 يعني: والعاديات على حالة كوهنا ضابحًة.

يعني: قادحة، أو فالمورياِت تقدُح  [2العا ياط:] (ڳ ڳ)وكذلك 

 قدًحا.

بالتاء ابن شداد، والتاء يجوز -وعنرتة اسمه عنرتُة -« معلقته»وقال عنرتة يف 

، ويجوز حذفها يف غير النداء «يا عنرتُ»رتخيم: حذفها يف النداء مطلًقا، ويسمى بال

 قلياًل، لكن األصل يف اسمه أنه بالتاء، قال: 

 ول ااد َأ اايتو باالْ  أمااوَط ولااِ  َاانْ 

 

 للحاااْ ب  ائااا ةض علاااى ابنَاااك َضْمَةاااِ 

 ال ااااا مك ع ضااااك ولااااِ أشااااتمهما 

 

 والناااااا رين ن ا لاااااِ أل هماااااا  ماااااك 

 
، «عرضي»فقد أضاف إلى  «الشاتمي»اسما فاعل، أما « شاتم وناظر»فهنا 

، ثم قال: «الشاتمين عرضي»ولو أعمل لجاز، وكان يقول: « الشاتمي عرضي»

 فأ عمل.« الناذرين دمي»، و«والناذرين دمي»

، لكن يف البيت مع «والناذري دمِي»ولو أضاف؟ لكان يجوز فيقول ماذا؟ 

، هل تجوز اإلضافة مع الفصل؟ «دمي»و« الناذرين»وجود الفاصل، بين 

إذا لم ألقُهم دمِي، هنا تمتنع عن اإلضافة لوجود الفاصل، ال « الناذرين»و
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، «الناذرين دمي»، أو «الناذري دمي»لألسلوب، يعني: لك يف األسلوب أن تقول:  

 لكن المانع هنا بسبب الفاصل.

 وقال أبو الطيب: 

اااااوَل  َهاااااا الَبااااااِ  و العو و اااااْد  أي   َلَماااااا  و

 

ا أ َعْبااااَت لَاااا ل لمَ    ْهااااالر و َوْصااااف 

 
 ، ولك أن تقول: أيها الباهُر العقوِل.«الباهُر العقول  »فقال: 

« أل»نختم هذا الكالم على إعمال اسم الفاعل، بنوعيه أو بحالتيه، المقرون بـ

؛ بأن قولهم: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، أي: يعمل «أل»وغير المقرون بـ

 عمل فعله من حيث التعدي واللزوم.

 «.قام زيدٌ »يرفع فاعاًل؛ ألن فعله الزم، « زيدٌ  هل قائمٌ »فقولك: 

، رفع فاعاًل ثم تعدى بحرف الجر «هل جالٌس زيٌد على الكرسي»وقولك: 

 «.جلس  زيٌد على الكرسي»، وفعله كذلك، «على»

، « هل قارٌئ زيٌد كتاًبا»وقولك:  عِمل  يف الفاعل والمفعول به؛ ألن فعله متعد 

 «.قرأ زيٌد كتاًبا»

، رفع فاعاًل ونصب مفعولين؛ ألن فعله «هل مانٌح زيٌد الفقير  مااًل » وقولك:

 كذلك، يرفع فاعاًل وينصُب مفعولين.

رفع « هل ُمخرٌب زيٌد عمًرا المسألة  سهلةً »، وقولك: «منح  زيٌد الفقير  مااًل »

 فاعاًل ونصب ثالثة مفاعيل؛ ألن فعله كذلك.

ا محمد، وعلى آله وأصحابه  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبين

 أجمعين.
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 الدرس الثاني والسبعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة الطيبة 

من هجرة  1432ثالث عشر من ُجمادى اآلخرة من سنة المباركة، ليلة اإلثنين ال

ونحن يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف  المصطفى الحبيب 

الدرس الثاين والسبعين، من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-مدينة الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« شرح ألفية ابن مالك»

فاعل، وعرفنا أن ابن مالٍك يف الدرس الماضي بدأنا بالكالم على إعمال اسم ال

  عقد هذا الباب يف اثني عشر  بيًتا، شرحنا منها أربعة أبيات، وُنذكر هبا، قال

 : 

ِو َلاِعاااالأ لِااااك اْلَعَماااالِ   َذِفْعِلااااِه اْ اااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو

ََ نِاااااَدا  ا أْو َفاااااْ   َوَولِاااااَك اْ اااااتِْفَهام 

 

ْسااااانََداَأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف      َأْو مو

  َْ ااا ِ  عو
َأ و اااو و َنْعاااَت َمْحااايو َو  َوَقاااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

ِةاااااك  اااااْن ِصاااااَل  َلِفاااااك اْلمو َو  َونِْ  َي

 

ْياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةاااااااك  َِ  و
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 فهذه األبيات األربعة شرحناها يف الدرس الماضي. 

 ح األبيات الباقية، ونسأل اهلل سنشر -إن شاء اهلل تعالى-يف هذا الدرس 
 المعونة.

  : يف األبياط الباقي  ي ول اإلمام ابن مالك

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااااَتِحق  َمااااااا َلااااااهو ِمااااااْن َعَماااااالِ  

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

ْفااااَ ِ  ِمثْ   ِعااااْل َوَمااااا ِ ااااَو  اْلمو  َلااااهو جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َوال   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ا َواْأِفاضِ   ْلاو 
 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَمااِل  ِ

 

ْ َتِةااااك   َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

َفاض  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ اابَِ  الَّاِيل اْن  َواْج و

 

 َوَمااااا   َمااااْن َنَهااااْض  
ْبَتِغااااك َجاااااعأ  َذمو

ااااا ل   ااااال  َماااااا قو ِِ َلاِعااااالِ َوذو  َر  ْ ااااا

 

اااالِ   اااولأ بِاااااَل َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ اااا  يو

ااااوِل لِااااك   َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك  َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

ْ َ ِفاااا ْ   ِأ مو َو َ ا نَِلااااى اْ ااا  َوَقاااْد يوَةاااا

 

اااو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ    َمْعن اااى َذَمْحمو

  ألبيات: يف أول هذه ا يقول  

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااااَتِحق  َمااااااا َلااااااهو ِمااااااْن َعَماااااالِ  

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

أن العرب قد تصوغ على هذه األوزان الخمسة المذكورة،  :يعني  

اٌل، وف ُعول، وفِعيل، و»وهي:  ع  ال، ومِف  ِعٌل فعَّ  «.ف 

ب:  ر  قد تصوغ على هذه األوزان الخمسة أسماء  فاعلين، فتقول مثاًل من الشُّ

ِرٌب » اب، أو مِشراب، أو شُروب، أو شريب، أو ش   «.شرَّ

اٌب »فقولهم:  اٌب للعصير»، «شرَّ رَّ اٌب للعصير»، «محمد ش  رَّ اب هو: «ش  ، الشرَّ

رب، يعني اسم فاعل، ولكن الفرق بين أ سماِء الفاعلين التي على الذي يفعل الشُّ
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، وبين أسماء الفاعلين التي «قاِئم، وشاِرب، وضاِرب ونائِم وجالِس»وزن فاِعل كـ

على هذه األوزان والصيغ الخمسة، هو: أن اسم الفاعل الذي على وزن فاِعل 

ل هذا الفعل، سواٌء فعله مرة، أو فعله قلياًل، أو فعله  ن ف ع  مطلق، ُيطلق على كلِّ م 

 .كثيًرا

الِس»فـ فالٌن »ُتطلق على كل من ف عل الجلوس، ولو مرة واحدة، تقول: « ج 

 «.جالٌِس يف المسجد

فالٌن جالٌس يف »والذي يجلس يف المسجد كثيًرا، أيًضا ُتعرُب عنه بذلك، 

 «.المسجد

أما أسماء الفاعلين التي على هذه األوزان والصيغ الخمس، فإهنا ال ُتطلق إال 

بكثرة، فلهذا يسميها النحويون صيغ مبالغة، صيغ مبالغة  على من يفعل الفعل

ن يفعل هذا الفعل بكثرة  يعني: هي الصيغ التي ُتطلق على الفاعلين، الُمكثرين، م 

 ومبالغة.

 :  و يا  و قول ابن مالك

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثاااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعااااالأ َبااااااِديلو  

ن يفعل هذا يعني: هذه األوزان تك  ون بدياًل عن فاعل يف الكثرة، يعني فيم 

 الفعل بكثرة.

ها من فيث اإلعمال؟ َمو  لما فو

ن يفعل بكثرٍة  من فيث العمل: عرفنا معناها هي أسماء فاعلين، ولكن لم 

ال »ومبالغة، ومع ذلك فإن استعمالها ليس مستوًيا من حيث الكثرة، فـ ال ومِفع  فعَّ

من حيث االستعمال، وكذلك من حيث « ف ِعل»ومن  «فِعيل»أكثر من « وفُعول

 العمل، كما سيأيت.
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ح به ابن مالٍك يف قوله:  أما فَمها من فيث العمل،   فهو ما صرَّ

 َما َلهو ِمْن َعَملِ  َلَيْسَتِحق  

ما قلناه يف إعمال اسم الفاعل؛ من حيث الشروط واألنواع، ُيقال يف صيغ 

مل عمل  فعلها بالشروط نفسها، يعني: إذا المبالغة الخمس، فهذه الصيغ قد تع

ة من « أل»كانت بـ د  فإهنا تعمل عمل فعلها « أل»فتعمل مطلًقا، وإذا كانت ُمجر 

 بالشرطين المذكورين.

ال، »ومع ذلك، فإن إعمالها يختلف، باختالف كثرهتا يف اللغة، فإن إعمال  فعَّ

اٌل، وف ُعول ع  ِعٌل »أكثر من إعمال « ومِف  ، وهذا هو قول ابن مالك يف آخر «فِعيل، وف 

 البيتين: 

 َقلَّ َ ا َوَلِعل َلِعيلأ  َولِك

يعني: كأهنا جميًعا تعمل أعمال الفعل، إال أن إعمال الثالث األولى أكثر من 

ِعٌل »إعمال   يا ، «فعل»أكثر من إعمال « فِعيل»، ومع ذلك فإن إعمال «فِعيل، وف 

 .ل وا د و مي   البص يين، و و اليل  دل عليه ا

فخرجوا عن مذاهبهم المعتادة، فمنعوا إعمال صيغ المبالغة  وأما الَوليو 

كلها، وقالوا: إن أيَّ شاهٍد ُيشعر باإلعمال، فإن اإلعمال ليس لها، وإنما ُنقدُر فعاًل 

 يكون هو الذي يعمل، وهذا تكلف ال حاجة إليه.

ُب العصير  »فعلى ذلك نقول مثاًل:  لفعل، طب عبِّر باسم عبَّرنا با« زيٌد يشر 

 باإلعمال.« زيٌد شاِرٌب العصير  »الفاعل، تقول: 

زيٌد شاِرٌب »وقلنا: إن إعماله إذا عِمل واجب أو جائز؟ جائز، فيجوز اإلعمال 

 «.زيٌد شارُب العصيرِ »، وتجوز اإلضافة، فنقول: «العصير
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ُتعمله  وإذا أعملنا اسم الفاعل، وما هو يف حكمه، أي: صيغ المبالغة، فلك أن

، ولك أن ُتعمله وأن ُتقويه «زيٌد شاِرٌب العصير  »مباشرة، يف المفعول به، فتقول: 

، فيكون اسم الفاعل حينئٍذ عاماًل والالم هنا «زيٌد شاِرٌب للعصيرِ »بالالم، فتقول: 

يسموهنا الم التقوية، أي: قوت العامل الضعيف، وهو اسم الفاعل؛ ألن إعماله 

ألن اإلعمال بالحمل أم باألصالة؟ بالحمل على فعله، قوي أم ضعيف؟ ضعيف؛ 

، ولك أن تقويه «زيٌد شاِرٌب العصير  »وليس أصياًل، فلك أن ُتعمله مباشرة كالفعل، 

 بالالم، وكل ذلك فصيح وارٌد يف الشواهد، ومن ذلك القرآن العظيم.

، فإن كان يشربه «زيٌد يشرُب العصير»وكذلك لو استعملت صيغ المبالغة: 

كثرة؛ فاألفضل أن ُتعرب عنه باسم فاعٍل يدل على الكثرة، مصوٍغ على صيغة من ب

اٌب العصير  »هذه الصيغ الخمس، فتقول:   إن أردت أن ُتعمل.« زيٌد شرَّ

اٌب للعصيرِ »وإن أردت أن ُتعمل وُتقوي بالالم  ، وإن أردت أال ُتعمل «زيٌد شرَّ

اُب العصيرِ »وُتضيف فتقول:   جائٌز وكثير. ، كل ذلك«زيٌد شرَّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )يف كتابه الكريم:  قال 

ق،  (ڇ). [101]الب  ة:  (ائ ُق فهو ُمصدِّ ق  ُيصدِّ اسم فاعل من: صدَّ

 .(ڇ)وهو عامل،  (ڇ)

ٌق ماذا؟  اسم موصول بمعنى الذي، « ما»، «ما معهم»ومعموله؟ مفعوله مصدِّ

عمل وقوى فأ (پ پ پ)يعني: ُيصدق الذي معهم، فعندما أعمل؟ قال: 

 بالالم.

ٌق ما معهم»ويجوز أن ُيعمل وال يقوي بالالم، فتقول يف اللغة:  ، ولك يف «ُمصدِّ

ُق ما معهم»اللغة أن تضيف فتقول:  دِّ  «.ُمص 

، أو «مِن حاٌر لإلبل»، أو «زيٌد مِن حاٌر اإلبل  »وكذلك نقول يف الصيغ األخرى: 
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، «حِذٌر الشرَّ »، و«عليٌم الدقائق  و»، و«زيٌد ضُروٌب األعداء»، و«مِن حاُر اإلبلِ » 

 «.حِذُر الشرِّ »، و«حِذٌر للشرِّ »و

اٌب »قول العرب:  من ال وا د على نعمال صيْ المبالغ : رَّ ا العسل فأنا ش   «.أمَّ

اٌب »رواه سيبويه عن العرب، فـ رَّ « العسل»صيغة مبالغة، ومفعوله معموله « ش 

 وهو ُمقدم عليه.

ِريُّ  الُقالِخ ب نِ ومِن ذلك قول  ٍن الِمن ق  ز   : ح 

اااا نليهاااا ِجالَلهاااا  أأاااا الَحاااْ ِب لب ا  

 

َِ أْع ااااال  ج الْالئاااا  ولاااايَ  بااااَو  

يمدح يقول: هو أخو الحرب ممارٌس لها كأنه أخوها، إذا جاءت الحرب لبس  

لت  ل ج  البيوت، وت عقَّ ِجاللها، أي: ثياهبا وُعدهتا، وليس مِمن إذا جاءت الحرب و 

ال»صيغة مبالغة على « لبَّاًسا»فقوله: ِرجاله من الخوف،  ، ومعمولها مفعولها «فعَّ

 ، أي: ثياهبا وُعدهتا، وقد أعمل لبَّاًسا ِجاللها.«ِجاللها»

ٌج »وأما  ال»فهو أيًضا صيغة مبالغة على « والَّ ، ولكنه أعمل أم أضاف؟ يف «فعَّ

ُج الخوالِِف »الثانية أضاف،  ج البيوت ، يريد: بالخوالف البيوت، ال يل«والَّ

ًجا»ويختفي، ويهرب من الحروب. ولو أعمل  ٍج »لكان يقول: « والَّ وليس بوالَّ

 «.الخوالِف  

ا: ها»قوُل بعض العرب:  وِمن  لك أية  ََ  «.ننه لِمنحارض بوائِ

البوائك: جمع بائكة، والبائكة هي: الناقُة الشابة السمينة الحسناء، يعني: 

نحر أفضل اإلبل للضيوف، ما تنحر بعيًرا مزينة؛ ألن العرب كانت تفتخر بأهنا ت

كبير السن، أو ناقة قد هرمت، أو أنجبت فإن لحمها يتغير، وإنما ينحرون البوائك؛ 

 الناقة الحسناء التي ليست كبيرة.

 أبي طالب يف رثاء قريب له يمدحه:  قول عم النبي  ومن  لك:
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اوَق ِ امانِها   و
َِ اْي  َض وبض بنَْصِل السَّ

 

ااااااااَك عاااااااااِق و ن ا َعااااااااِدموو   ا لإن   ا زا  

 يقول:  

َِ  وَق ِ مانِها وبض بنصِل السي  َض و

مان جمع سمينة، أي: الناقة السمينة، إذا عدموا الزاد  السوق: جمع ساق، والسِّ

مان، بنصِل  يف الشتاء، ويف أوقات القحط ونحو ذلك، فإنه يضرُب سوق النوق السِّ

ه، وُيطلق النصل على  السيف. السيف، نصل السيف هو حدُّ

 «.ضروٌب »، أي: يضربوا سوق، فأعمل صيغة المبالغة «ضروٌب سوق»فقوله: 

ن دعاه»قول بعض العرب:  ومن  لك: على وزن « سميع« »إن اهلل  سميٌع م 

ن دعاه هو المفعول، وقد أعمل. ولو لم ُيعمل وأضاف لكان يقول: «فِعيل» ، وم 

ن دعاهإن ا»، ولفظ قول العرب: «إن اهلل  سيمُع من دعاه»  «.هلل  سميٌع دعاء م 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

ا   َ ةااااااي و وآِماااااانض  ااااااور   فااااااِيرض أمو

 

نِْمَياااااه مااااان األْقااااادار   ماااااا لاااااي  مو

ا»  صيغة مبالغة « حِذر»أي: هو حذٌر أموًرا، يعني: يحذر أموًرا، فـ ،«فِيرض أمور 

غة أم اسم فهذه صيغة مبال« آمِنٌ »وأما قوله: «. أموًرا»على فِعل، وقد أعملها يف 

ا»فاعل؟ اسم فاعل، وقد أعملها يف قوله   «.م 

 قول زيد الخير:  ومن  لك:

 أ اااااااين أنهااااااِ مزقااااااو  ع ضااااااك

 

 ِجحاااااا و الَااااا مليِن لهاااااا َلِديااااادو  

ل ين: موضع يف جبال طيئ، والفديد:   م  ر 
يذم هؤالء، ِجحاش: جمع جحش، وكِ

ان، ولها التسويط، يذمهم يقول: كأهنم ِجحاش الذين يسكنون يف هذا المك

 أصوات وقد أتاين عنهم أهنم ُيمزقون ِعرضي، يعني: يتكلمون يف ِعرضي.
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وَ  ِعْ ِضك»  ِ مزقو زقون» ،«أ انِك أنهو صيغة مبالغة على « مِزٌق »جمع مِزق، و«: م 

 هو المفعول به.« ِعرضي»، و«فِعل»

 والشواهد على ذلك كثيرة.

  : بعد  لك ي ول ابن مالك

ْفااااَ  ِ  ِعااااْل  َوَمااااا ِ ااااَو  اْلمو  ِمْثَلااااهو جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َواْل   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ما سوى المفرد، يعني به: المثنى، والجمع، جمع السالمة جمع المذكر  

 السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير.

اِرب»يقول: المثنى والجمع يعمالن كالمفرد، فـ مثله يف الحكم والشروط، « ض 

اٌب »، و«تان، وضاِربون وضاِرباتضاِربان وضاِرب» جمع ضاِرب، «: ُضرَّ

 جمع ضاِربة.«: ضواِرب»و

هذان الضارباِن »باإلعمال، أو « هذان الضاِربان زيًدا»نعم، كما تقول مثاًل: 

 باإلعمال والتقوية.« لزيدٍ 

، ونعرف أن اإلضافة ُتسقط «هذان الضاِربا زيدٍ »وتجوز اإلضافة فتقول: 

 لنون يف المثنى والجمع.التنوين كما ُتسقط ا

ِرمون  بكًرا»وتقول:  هؤالِء »، و«هؤالِء الُمكِرمون لبكرٍ »، و«هؤالِء الُمك 

الُمكِرماُت »، و«الُمكِرماُت لهندٍ »، و«هؤالِء الُمكِرماُت هنًدا»، و«المكرمو بكرٍ 

 «.هندٍ 

وِمن ال وا د على  لك، و ك ذثي ة، و ذ نا بعةها من قبل، أل: نعمال 

 لمم : المثنى وا

لفظ  (ٻ)فـ [35]األفزاب:  (ۇ ۇ ۆ): قوله 
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 «.ذاكر»هنا: جمع « الذاكرين»، و«الذاكرين»الجاللة مفعول به باسم الفاعل 

فأعمل الكاظمين  [134]آل عم ا : (ٿ ٿ): وقال 

 وهو جمع عمل الكاظم.

: ، يف قراءة، وقال [38]الزم : (ۆ ۆ ۈ ۈ): وقال 

ًعا جمع خاِشعة،  [7م :]ال  (ٱ ٻ)، [7]ال م : (ٱ ٻ) ُخشَّ

ًعا جمع  ًعا، ُخشَّ وأبصارهم ما إعراهبا يا إخوان فاعل، ما الذي رفع الفاعل؟ ُخشَّ

ل مفرد خاشعة. م  ِمل ع   ع 

 وذكرنا من قبل قول عنرتة:

ما   ال ااااا َِمك ِع ِضااااك ولااااِ أشااااتومهو

 

َماااااا  ِماااااك  ِْ أْلَ هو  والنااااااِ رْيِن ن ا لااااا

نى، ولكنه أضاف ولم ُيعمل، الشاتمي عرضي هذا مث "ال ا َِمك ِع ِضك "فـ  

 ."الشاتِميِن ِعرضي"ولو أعملهما لكان يقول: 

 ثم قال: 

َما  ِمك ِْ أْلَ هو  والناِ رْيِن ن ا ل

ل. م  ل أو لم ُيعِمل؟ أع  م   فأع 

 وننتبه  نا يف البيت نلى أم ين: 

 أن أشُتم بضم التاء على الفصيح. -

ُهما، لكي ال ينكسر البيت.واألمر الثاين: أن البيت بتسهيل الهم - ق   زة يف أل 

َما  ِمك ِْ أْلَ هو  والناِ رْيِن ن ا ل

 طيب، ومِن ذلك قول طرفة بن العبد:
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اااااااِ لِاااااااك قاااااااْوِمِهِ   وا أنهو َِّ زا و  ثااااااا

 

اااااااا   ْو اااااااا ض  ْنااااااااَبَهِ ِياااااااا و لو فو  ِو

يمدُحهم؛ ألهنم على ما هم عليه من الكرم والفضائل، يغفرون ذنوب قومهم،  

 بما فيهم. وال يفتخرون عليهم،

فقال: إهنم يف قومهم ُغُفٌر ذنبهم، أي يغفرون ذنبهم، ُغُفٌر جمع مفرده، غفور، 

وغفور صيغة مبالغة، إًذا فقول ابن مالك: أن المثنى والجمع يعمل عمل المفرد، 

 يعني كل ما سبق من اسم الفاعل، وصيغ المبالغة.

 بعد  لك:   ي ، ثِ قال ابن مالك

 ْعَمااِل ْ ِلاَوا  َواْأِفاِض َواْنِصْ  بِِيل اإلِ 

 

ْ َتِةااااك    َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  َواْأِفضِ  

سبق أن قررنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل إذا جاز إعماله، فلك فيه وجهان، 

ة وأن اإلعمال واإلضافة، وإذا أضفته وإذا آسف وإذا أعملته لك أن ُتعمله مباشر

 ُتقويه بالالم.

طيب، وإذا أضفته، فإنك ستضيفه إلى فاعله، أم إلى مفعوله، أم إلى ما شئت 

منهما؟ ال يضاف اسم الفاعل، إال إلى مفعوله، كما قلنا يف الدرس الماضي، 

بخالف المصدر، الذي يجوز أن ُيضاف إلى الفاعل، وهو األكثر ويجوز أن ُيضاف 

 إلى المفعول به، وهو جائز.

 طيب، فتقول: هذا ضارُب زيٍد باإلعمال، أو ضارٌب زيًدا.

 باإلضافة. "وضارُب زيدٍ "باإلعمال،  "هذا ضارٌب زيًدا"آسف فتقول: 

 وهذا قول ابن مالك:

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  َواْأِفضِ 
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يعني ذو اإلعمال الذي يجوز إعماله، الذي توافرت فيه شروط اإلعمال، وإن 

فيه شروط اإلعمال، فلك أن ُتعمله فتنصب به المفعول، ولك أن ُتضيفه  توافرت

 إلى ما بعده فيُجر ما بعده على أنه مفعول، على أنه مضاٌف إليه.

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  

 هذا عند اإلضافة. َواْأِفضِ هذا عند اإلعمال، 

ه باإلعمال، وكاشفاُت ُض  [38]الزم : (ۆ ۆ ۈ ۈ): قال  رِّ

 باإلضافة، وهما قراءتان سبعيتان.

ُه باإلعمال،  [3]الطالق: (ے ے ۓ ۓڭ):  وقال باإلضافة، وبالٌغ أمر 

 وهما أيًضا قراءتان.

 : ثِ قال ابن مالك

ْ َتِةك  َوْ َو  لِنَْصِ   َما  ِ َواعو مو

 َوْ َو  لِنَْصِ   َما  ِ َواعو 

 الضمير يف سواُه يعود إلى ماذا؟

(@00:28:1) 

اسم الفاعل هو العامل ليس المعمول، المعمول أي معمول؟ التلو المذكور  ال

 يف الشطر األول، يقول: 

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  

التلو التالي، التالي السم الفاعل التالي السم الفاعل العامل لك أن ُتعمل اسم 

 الفاعل فتنصبه، ولك أال ُتعمله فتخفضه فتجره.
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التلِو يعني معمول اسم الفاعل العامل، إذا لم يت ُله إنما ُفصل  طيب، وغيرُ  

 بينهما بفاصل، ماذا لك فيه؟ ليس لك فيه إال اإلعمال.

 "أنا ضارٌب زيًدا"و "أنا ضارُب زيدٍ "ليس لك فيه إال اإلعمال، ُقلنا: 

 الوجهان.

 ففصلت، ليس لك إال اإلعمال. "أنا ضاِرٌب يف البيِت زيًدا"فإذا قلت: 

السبب يف ذلك أنه ال ُيفصل بين المضاف والمضاف إليه، إال يف حاالت و

 قليلة.

 (ٻ پ پ پ پڀ):  فال ُتضيف، ومن ذلك قوله:

 .[30]الب  ة:

ومن ذلك إذا كان السم الفاعل مفعوالن، اسم الفاعل إذا كان بمعنى فعٍل 

 ينصُب مفعولين، فاسم الفاعل أيًضا سيكون له مفعوالن.

عمال والجر على ألول، وهو التِل و  فلك فيه النصب على اإلأما المفعول ا

 اإلضافة.

أنا ظاٌن زيًدا "ليس لك فيه إال النصب، كأن تقول مثاًل:     والمفعول الثاين؟

من الفعل أنا أظن زيًدا قائًما، أنا ظاٌن زيًدا قائًما، زيًدا المفعول األول،  "قائًما

 وقائًما المفعول الثاين.

 ألول: النصب واإلضافة.لك يف زيد ا

 وأما الثاين قائًما، فليس لك فيه إال النصب.

 ، الوجهان جائزان."أنا ظاُن زيٍد قائًما"، و"تقول أنا ظاٌن زيًدا قائًما"

ُة "باإلعمال، أو  "الحكومة مانِحٌة الُمخرتِع  جائزةً "وتقول:  الحكومُة مانح 
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 باإلضافة. "المخرتِع جائزةً 

، هذا بالفعل، طب عبِّر باسم الفاعل، ُيعطي "الفقير  مااًل  زيٌد ُيعطِي"وتقول: 

لت ستقول:  م  فهو ُمعٍط، طب عبِّر باسم الفاعل، لك أن ُتعمل، وأال ُتعمل، فإذا أع 

زيٌد معٍط الفقير  "ألنه اسم منقوص، ستحذف الياء عند الرفع والجر،  "زيٌد ُمعطٍ "

 ."مااًل 

؛ ألن ياء المنقوص ال "الفقيِر مااًل زيٌد معِط "طيب وعند اإلضافة؟ ستقول: 

 ُتحذف يف اإلضافة، وُتضيف.

 زيُد معِط الفقيِر مااًل؟ أما مااًل المفعول الثاين فليس لك فيه إال النصب، قال

 :(وجاعل الليل سكنا)  ٹ ڤ )على قراءة سبعية، أما قراءتنا

وأما ، فأضاف إلى المفعول األول، (وجاعل الليل سكنا)، [96]األنعام: (ڤ

 الثاين لياًل فأما الثاين وهو سكنًا، فليس فيه إال النصب.

 : فهذا هو معنى قول ابن مالك

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَمااِل ْ ِلاَوا  َواْأِفاِض 

 

ْ َتِةااااك    َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

 :  ثِ ي ول ابن مالك 

َفاض  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ اابَِ  الَّاِيل اْن  َواْج و

 

 َوَمااااا   َمااااْن َنَهااااْض َذمو  
 ْبَتِغااااك َجاااااعأ

ذكرنا أن اسم الفاعل العامل، لك أن ُتعمله ولك أن ُتضيفه، أما إذا أعملت ه،  

ِرٌم زيًدا الشجاع  "فست ن ِصب به المفعول، فتقول:  وليس لك يف توابِعه، أي  "أنا ُمك 

عمال إال يف توابع المعمول أي يف توابع المفعول به، ليس لك يف توابعه عند اإل

 اإلتباع على اللفظ.

أنا ُمكِرٌم زيًدا، ما إعراب زيًدا يا إخوان؟ مفعول به، منصوب لفًظا أم محاًل،  أم 

 لفًظا ومحاًل، إًذا فليس لك يف توابِعه إال الجر.
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 ألنك لو أت ب عت  على اللفظ أو أتبعت على المحل، كالهما جر. 

ِرٌم زيًدا وعمرًوا"  ."زيًدا الشجاع   أنا ُمكِرمٌ " "أنا ُمك 

فلك أن ُتتبِع  عليه باللفظ يعني بالجر،  "أنا ُمكِرُم زيدٍ "وأما عند اإلضافة، 

ِرُم زيٍد وعمرًوا"فتقول:  ُمكِرُم زيٍد "ولك أن ُتتبِع  بالنصب فتقول:  "أنا ُمك 

؛ ألنك إذا قلت  أنا ُمكِرُم زيٍد، فزيٍد مضاف إليه، مجرور يف اللفظ أم يف "وعمرًوا

، أم فيهما؟ مجروٌر يف اللفظ، وأما يف المحل، يف المعنى؟ فهو مفعول به، المحل

 والمفعول به حكمه النصب.

إًذا أنا ُمكِرُم زيٍد، زيٌد وإن كان مضاٌف إليه، فهو مجرور لفًظا، منصوب محاًل، 

أنا " "أنا ُمكِرُم زيٍد وعمروٍ "فلك أن ُتتبِع على اللفظ، وهذه هي الجادة، فتقول: 

 ."زيٍد الشجاعِ  مكِرمُ 

أنا "و "أنا مكِرُم زيٍد وعمرًوا"ولك أن ُتتبع على المحل فتنصب، فتقول: 

 ."مكِرُم زيٍد الشجاع  

 : وانصب واجرر تابع الذي انخفض. وهذا هو قول ابن مالك

 طيب، ومثَّل ابن مالك لذلك بقوله: 

  َوَما    َمْن  َنَهْض 
ْبَتِغك  َجاعأ  َذمو

ابتغى يبتغي فهو مبتٍغ، مبتغي اسم فاعل وهو مبتدأ، وهو مبتغي اسم فاعل، من 

 مضاف، وجاٍه مضاٌف إليه مجرور، مبتغي جاٍه.

ومااًل معطوف، إن عطفته على اللفظ قلت  مبتغي جاٍه وماٍل، وإن عطفته على 

 المحل نصبت فقلت مبتغي جاٍه ومااًل.

ن هنض هذه جملة اسمية،  الذي هنض، والخرب؟ أين خرب مبتغي؟ م ن هنض، م 
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ض صلته.  الذي اسم موصول وهو خرب، ون ه 

 ومن ال وا د على  لك، قول ال اع :

 الواِ اااا و المائااااِ  الِهماااااِ  وَعْبااااَد ا

 

َزِجااااااك بينََهااااااا أ فاَلهااااااا  ا  و  عااااااو  

 فقال:  

 الواِ  و المائِ  الِهماِ  وَعْبَد ا

،  هذا اسم الفاعل، وهو مضاف. الواِ  و

 مضاف إليه مجرور. المائِ ،

فنصب، فعطف على  وَعْبَد اصفة المائة، جرها، ثم عطف فقال:  الِهماِ ،

 المحل أو على اللفظ؟ على المحل.

 ويف الرواية األخرى، وعبِدها، هذه يف رواية، عطًفا على اللفظ.

 وقال اآلخر: 

  ااال أناااَت باعاااثو  يناااارأ لحاَجتِنَاااا أو 

 

اااَ اِق   ْْ  َعْباااَد رب  أأاااا عاااوِ  ابااان ِم

ت باعُث اسم الفاعل، وهو مضاف، ديناٍر مضاف إليه، ثم عطف فقال: هل أن 

فقال: أو عبدَّ رب  يعني ستبعث ديناًرا، أو عبدَّ  رب  ديناًرا رجل اسمه دينار، هل 

، فنصب عطًفا على المحل، ويف الرواية األخرى، أو  أنت باعُث ديناٍر أو عبدَّ رب 

 عبدِّ رب  عطًفا على اللفظ.

 : كثِ قال ابن مال

ِِ َلاِعااااالِ  َر  ْ ااااا ااااا ل ااااال  َماااااا قو  َوذو

 

ااالِ    اااْولأ بِاااالَ َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ ااا  يو

ااااْوِل لِااااك    َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك   َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

فبعد أن ذكر يف أول الباب، اسم الفاعل ثم ذكر بعد ذلك صيغ المبالغة، اآلن  
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 مفعول.يذكر اسم ال 

 واسم المفعول، هو كل اسم دلَّ على حدٍث ومفعوله.

 وشرحنا ذلك يف الدرس الماضي، فال ُنعيدُه.

كاسم الفاعل، فإذا كان بأل فيعمُل مطلًقا  وا ِ المفعول من فيث العمل؟

وإذا كان مجرًدا من أل فيعمل بالشرطين المذكورين، كونه بمعنى الحال أو 

 االستقبال، وكونه معتمًدا.

ا"و  "أمضروٌب الزيدانِ "فتقول:  ُم أبوُهم   وهذا قول ابن مالك: "جاء  الُمكر 

ِِ َلاِعاااااِل  َر  ْ ااااا ااااا ل ااااال  َماااااا قو  َوذو

 

ااالِ    اااْولأ بِاااالَ َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ ااا  يو

إال أن اسم المفعول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول؛ ألنه إنما ُيصاغ من  

ِرب  ي شرُب، الفعل المبني للمجهول، فالمشروب  ُب وليس من ش  مِن ُشِرب  ُيشر 

ِسُر. ر  يك  س  ُر، وليس من ك   والمكسور من ُكِسر  ُيكس 

م  ُيكِرُم. ُم، وليس من أكر  م من ُأكِرم  ُيكر   والُمكر 

فاسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم، فهو يف معناه، ويعمل عمله، واسم 

معناه ويعمل عمله، ما معنى ويعمل المفعول من الفعل المبني للمجهول، فهو يف 

 عمله؟ يعني إنما يرفع نائب فاعٍل.

ُب "الزيدان نائب فاعل، كأنك قلت:  "أمضروٌب الزيدان"فقولك:  أُيضر 

 ."الزيدان

ا"وقولك:  ُم أبوُهم  جاء  الذي أو "أبوهما نائب فاعل، كأنك قلت:  "جاء  الُمكر 

ا ُم أبوُهم   ."جاء  اللذان ُيكر 

رنا انظروا كيف  ا"قدَّ ُم أبوُهم  ا الُمكر  ُم "جاء  رناه بماذا؟ جاء  اللذان ُيكر  ، فقدَّ
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م، وأبوُهما أبوهما.  أبوُهما، ُيكرم من ُمكر 

رناها؟ نعم، من أل؛ ألن أل إذا دخلت على اسِم مشتٍق  واللذان، من أين قدَّ

ف، وإنما هي اسم موصول بمعن ى عامٍل عمل فعله، فإهنا ليست أل الحرف الُمعرِّ

 الذي وإخوانه.

 وسبق أن ذكرنا ذلك يف باب أل، المعرف بأل.

 ."جاء  الُمكِرُم زيًدا"فلهذا لو قلنا مثاًل: 

أين فاعل ُمكِرم؟ الذي ُيكِرم، ضمير مسترت تقديره هو،  "جاء  الُمكِرُم زيًدا"

د جاء  الُمكِرُم زيًدا، يعو"والضمير عائد ال بد أن يعود إلى متقدم، يعود إلى ماذا؟ 

 إلى أل؛ ألن أل هنا اسم موصول، كقولك جاء الذي ُيكِرُم زيًدا.

 ذكرُت بذلك ألننا سنحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل.

ُمه"نقول:  ُمُه نائب فاعل،  "زيٌد مكسورٌة قد  زيٌد مبتدأ، ومكسورٌة خربه، وقد 

 رفعه اسم المفعول مكسورة.

 عل.كذلك رأُسه نائب فا "جاء  المرفوُع رأُسهُ "و 

 .[103] و : (ۀ ۀ ہ ہ ہ):  قال

نائب فاعل، أي ذلك  (ڤ)صفته، و (ہ)مبتدأ وخرب،  (ۀ ۀ)

 يوٌم ُيجمُع له الناُس.

مفتحتًة اسم مفعول،  [50]ص: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ):  قال

 واألبواُب نائب الفاعل.

فإن كان الفعل ينصب مفعولين، فكيف يعمل اسم المفعول منه؟ أما المفعول 

ينقلُب إلى نائب فاعل، فيرتفع، والمفعول الثاين سيبقى مفعواًل به ساألول، فإنه 
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 ثانًيا منصوًبا. 

زيٌد مبتدأ، مظنوٌن خربه  "زيٌد مظنوٌن قائًما" "زيٌد مظنوٌن قائًما"كقولك: 

مرفوع، أين المفعول األول الذي انقلب نائب فاعل؟ مظنوٌن هو، هو العائد إلى 

 ول، وقائًما هو المفعول الثاين.زيد نائُب فاعل، وأصله المفعول األ

من المظنون قائًما؟ زيٌد المظنوُن  "زيٌد المظنوُن قائًما"فإن قيل: فإن قيل 

قائًما، فزيٌد مبتدأ، والمبتدأ خربه، ونائب الفاعل ضمير مسترت تقديره هو، وأصله 

 المفعول األول، نائب الفاعل هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكور، يعود إلى

 وقائًما المفعول الثاين. "زيٌد الذي ُظنَّ "ال، 

 : وهذا هو قول ابن مالك

ااااْوِل لِااااك   َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

 ......................َمْعنَااااااااااااااااااعو   

فبعد أن ذكر أن اسم المفعول كاسم الفاعل بال تفاضل، نبَّه إلى هذا الفرق،  

 هول يف معناه، وكذلك يف عمله.وهو أن اسم المفعول كالفعل المبني للمج

 ثم ضرب لنا مثااًل بقوله: 

َتِفك َْ ْعَطى  َذَفاَلف  َي  اْلمو

 الذي أعطاه اهلل كفاًفا يكتفي به، ما إعراب: 

َتِفك َْ ْعَطى  َذَفاَلف  َي  اْلمو

 نعم يا إخوان، نعم يا مبارك، نوعه اسم مفعول، وإعرابه مبتدأ، نعم.

 أين نائب فاعله؟ 

 ئب فاعله ضمير مسترت تقديره هو.نا الطال :

 وأصله المفعول األول، وهذا الضمير هو يعود إلى ماذا؟  ال يخ:
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 يعود إلى الُمعطى، الُمعطى هو إلى الشخص. الطال :

أين الشخص نفسه؟ النحويون ال عالقة لهم باألشخاص والذوات،  ال يخ:

 إنما يتعاملون مع الكالم، خلفه.

و ارفع صوتك، أل يعود إلى أل يف الُمعطى، أل هنا يعود إلى الُمعطى، نعم وه

 اسم موصول بمعنى الذي، اسم فلهذا تعود إليه الضمائر.

 وكفاًفا؟ 

 هو أصل المفعول الثاين. الطالب،

أصل وفرع، هو المفعول الثاين، كفاًفا هو المفعول الثاين منصوب،  ال يخ:

 ويكتفي جملة فعلية، ما إعراهبا؟ 

 ة الفعل المضارع.جملة فعلي الطال :

 ال هي جملة فعلية انتهينا منها، لكن ما إعراهبا؟ ال يخ:

 خرب. الطال :

 خرب الُمعطى نعم. ال يخ:

 :باب ]اسم الفاعل[ بقولههذا الباب،   ثم يختم ابن مالك

ْ َ ِفااا ْ  ِأ مو َو َ ا نَِلاااى اْ ااا  َوَقاااْد يوَةاااا

 

اااْو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ     َمْعن اااى َذَمْحمو

 على فرق بين اسم الفاعل، واسم المفعول أيًضا.  ه يف هذا البيتنبَّ  

فقد سبق يف اسم الفاعل، أنك إذا أضفته إنما ُتضيفه إلى مفعوله فقط، ومفعوله 

 هو منصوبه، مع أن له مرفوًعا، وهو الفاعل، لكن ال تضيفه إلى مرفوعه إلى فاعله.

ُه فرتفع به  نائب  فاعله، ويجوز لك أن ُتضيفه أما اسم المفعول، فيجوز أن ُتعِمل 

 إلى مرفوِعه، أي تضيفه إلى نائب فاعله.
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ٌم أبوهُ "فتقول يف اإلعمال:    فأبوه نائب فاعل. "زيٌد مكر 

ِم األِب "ولك أن تضيفه إلى مرفوعه، إلى نائب فاعله، فتقول:  ر   ."زيٌد ُمك 

له، وأما اسم قلنا: إن اسم الفاعل إنما ُيضاف إلى مفعوله، وال ُيضاف إلى فاع

المفعول، فلك أن ُتعمله فرتفع به نائب الفاعل، ولك أن ُتضيفه إلى مرفوعه، 

كُسورٌة قدُمهُ "فتقول:  باإلضافة، وتقول:  "زيٌد مكسوُر القدمِ "باإلعمال، أو  "زيٌد م 

 ."مرفوُع الرأسِ "أو  "زيٌد مرفوٌع رأُسهُ "

 ومثَّل ابن مالك لذلك بقوله:

ْو و  اْلَمَ اِص   ِد  اْلَوِرعْ َمْحمو

 ."الوِرُع محموُد المقاصدِ "وأصل المثال: 

ُه، ثم نحول الفعل  ُد مقاِصد  ِرُع ُتحم  والمثال بالفعل يعني ُنعبِّر عنه بالفعل، فالو 

ٌة مقاِصُدُه.  إلى اسم مفعول، وُنعمل، فنقول: الوِرُع محمود 

 ."الوِرُع محموُد المقاصدِ "هذا جائز، ويجوز لك أن ُتضيف فتقول: 

والسبب: يف أن اسم المفعول، يجوز أن ُيضاف إلى مرفوعه، دون اسم 

 الفاعل، ما السبب يا إخوان؟ أن نائب الفاعل، أصله المفعول به.

فلهذا جاز يف اسم المفعول أن ُيضاف  إلى مرفوعه؛ ألنه وإن كان مرفوًعا يف 

 اللفظ إال أنه يف المعنى هو المفعول به.

إعراب سورة، وهي سورة الكافرون، يف رأسها طيب، نريد أن ُنطبق على 

 مكتوب يف المصحف سورة الكافرون.

ن يبدأ باإلعراب، سورة الكافرون، تفضل. ن نبدأ م   نعم، م 

سورة، خرب لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة، وذكرنا أن المبتدأ يكثر حذفه 
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 يف العناوين وما يف حكمها، وسورة مضاف.

رة منع من ظهورها والكافرون، مضاف إليه مجرو ر، وعالمة جره الياء الُمقدَّ

الحكاية؛ ألن الكافرون هنا محكي، وهذا كما قلنا قبل قليل، الكافرون هنا، هل 

يعني رأيت كافًرا  "رأيُت كافرين"الكافرون هنا كافر وكافر وكافر؟ كأن تقول مثاًل: 

ما لو سميت  وكافًرا وكافًرا، أم هي مجرد علم على هذه السورة؟ مجرد علم، ك

مثاًل محمدين، أو سميت زيدون، أو سميت حسنين، هذا الرجل مسمى 

بمحمدين، أو بزيدون، أو بحسنين، هل هو محمد ومحمد ومحمد، هل هو حسن 

وحسن وحسن، ال فهذا علم، يعني ُيراد لفظه وال يراد معناه، هذا يسمى الحكاية، 

 ا.الحكاية أن تريد بالحكاية لفظها، وال تريد معناه

فإذا كانت الكلمة محكية، جاز لك أن تحكيها كما هي وهذا هو األفصح، 

وجاز لك أن ُتعرهبا، فيجوز لك أن تقول: سورة الكافرين، وعلى ذلك نقول: 

، نعم هذا "برنامُج نوٍر على الدرب"، ولك أن تقول: "برنامج نوٌر على الدرب"

 يجوز.

 "سكنُت يف البحرين"، و "وزرُت البحرين"، "هذه البحران"ولك أن تقول: 

 أو تقول هذه البحرين، وسكنُت البحرين، وسكنُت يف البحرين، على الحكاية.

وكذلك أبو ظبي، أبو ظبي هل هذه المدينة أٌب لظبي؟ يعني يراد هذا المعنى، 

أم فقط هذا علم، هل هو كأبي زيد؟ يعني رجل أبو زيد، وُكني لزيد أٌب لزيد، فإذا 

، فهذا من األسماء الخمسة أو الستة، فليس له إال اإلعراب، أن كان مكنًى بأبي زيد

 ترفعه بالواو، وأن تنصبه باأللف، وأن تجره بالياء.

فإذا سميت، به كأبو ظبي، أو أبو ُقبيس الجبل المعروف عند الكعبة، فحينئذ 

 لك اإلعراب، إعراب األسماء الستة الخمسة، ولك أن تحكيه كما هو.
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 تفضل إعراب مختصر. طيب سورة الكافرون 

 وفاعله مسترت، قلنا الفاعل دائًما فاعله ضمير، كل أفعال األمر فاعلها ضمير.

يا حرف نداء، والحروف كلها  [1]الَال و : (ٻ ٻ ٱ)طيب 

ال محل لها من اإلعراب، وأين الُمنادى؟ أيُّ هذا من أي  المناديات؟ المنادى إما 

صودة، أو نكرة غير مقصودة، أو مضاف أو أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرًة مق

 شبه مضاف.

فلهذا بناها على الضم، النكرة المقصودة  (ڱ)فهذه نكرة مقصودة، 

 ، حرف تنبيه، والحروف قلنا كلها ال محل لها  "ها"ُتبنى، يا رجُل يا طالُب، يا أيُّ

 من اإلعراب.

، أو عطف  [1]الَال و : (ٻ ٻ)، (ژ) بدل مِن أيُّ

 أو عطف بيان. بيان، نعم بدل

، وكذلك أسماء  ، أيُّ وهناك إعراب آخر، وهو أن تكون نعًتا، صفة نعم أي 

، "أكرمُت هذا القائم"اإلشارة لو قلت:  ، إذا وقع االسم بعد اسم إشارة أو بعد أي 

و  "أكرمُت هذا الرجل"فننظر إن كان جامًدا فهو بدل أو عطف بيان، كأن تقول: 

 ."يا أيُّها الرجُل "، "هاأيُّ "، و "بنيُت هذا الجدار"

ا "وإن كان مشتًقا، فلك أن تجعله بداًل، أو تجعله نعًتا، كأن تقول:  يا أيُّه 

 ، نعم."أكرمُت هذا القائم  " "القائمُ 

 .[2-1]الَال و : (ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

أين الفاعل؟ تقديره أنا، وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة ال يكون  (ژ)

 تقديره أنا. فاعله إال مسترتًا
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وما نوع ما هنا؟ موصولة، أين صفة الموصول؟  (ٺ)وأين مفعوله؟ 

 .[83]الب  ة: (ٴۇ)

 .[3]الَال و : (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)ثم قال: 

اسم فاعل أعمله أم أضافه؟ أعمله، أين معموله مفعوله؟ ما وهو  (ۀ)

وال أيًضا اسم موصول، لو أضافه، وهذا جائز يف اللغة، لكان يقال ماذا يف اللغة؟ 

 أنتم عابدون ما أعبد.

 .[4]الَال و : (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)نعم ثم قال: 

ا   [4]الفا ح : (ٺ)أين فاعله؟ فاعله أنا، ومفعوله؟  (ۀ) مفعوله م 

تُّم أعمله نونه،  ا عبد  يعني أنه عامل، كذلك هو عامل هنا أعمله أم لم ُيعمله؟ عابٌد م 

 ولو أضافه لكان يقول: وال أنا عابُد ما عبدتُّم.

 كاآلية السابقة.  [4]الَال و : (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ثم قال: 

 .[6]الَال و : (ڤ ڤ ڦ ڦ)

چ ) (گ)ما إعراب  (گ)جار ومجرور،  (ھ)

 ؟(ڇ

مبتدأ مؤخر، وقلنا هذا كثير  (گ)شبه جملة خرب مقدم، و (ھ)

 جًدا، إذا وقع الخرب شبه جملة، فإن تقديمه كثيٌر جًدا.

 رجٌل " "بالبيِت زيدٌ " "عنِدي ماٌل " (چ ڇ)
 
 وهكذا. "على كرسيي

 حرف جر. (ڃ)الالم يف  ،[6]الَال و : (ڤ ڤ ڦ ڦ)وكذلك 
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 ."الكتاُب لزيدٍ "والالم إما أن تدخل على اسٍم ظاهر، فليس فيها إال الكسر،  

.  أو تدخل على ضمير، فليس فيها إال الفتح، الكتاُب له، ولهم، ولكم، ولك 

أنتم معي حتى اآلن  "ُب ليالكتا"إال إن دخلت على ياء المتكلم، نحو 

 ماشيين؟ 

حرف جر مبني على ماذا؟ حرف الجر يف قولك:  "الكتاُب لِي"الم الجر يف 

مبني على أيُّ حركة؟ طبًعا ما نقول على الكسرة، الكسرة هذا  "الكتاُب لِي"

 مصطلح إعراب، لو صح  لقلنا على الكسر، على الكسر أم على الفتح؟ 

الكتاُب "إذا دخلت الم الجر على اسٍم ظاهر ُتكسر، وقد قدمُت لكم القاعدة، 

وإذا دخلت على ضمير عادت إلى أصلها، قلنا الضمائر ُتعيد الكلمات إلى  "لزيدٍ 

 أصولها، فُتفتح الكتاب ُلُه ول ك  ول هم.

فهي مبنية على الفتح الُمقدر، منع  "الكتاُب لِي"فإذا دخلت على ياء متكلم، 

هي أٌخ ثم  "جاء  أِخِي "بحركة المناسبة، كقولك: من ظهورها اشتغال المحل 

 صارت أخي.

ثم إذا ُسبِقت الالم بحرف عطف متصل، كالواو والفاء، ولِي فلِي، فلك يف 

 "والي ِدين"الالم الكسر على األصل، ولِي ول ك أن ُتسكِنها فتفتح ما بعدها، فتقول: 

الكريم، تعلمون أن القراءة  لغة هذا جائز وهذا جائز، وأما يف القراءة قراءة القرآن

 ُسنة متبعة كما يقول سيبويه، ال بد أن ُتتلقى وتؤخذ كما هي.

ما إعراب دين؟ مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة،  (ڦ ڦ)طيب، 

الظاهرة أم الُمقدرة؟ نفتح  [6]الَال و : (ڦ ڦ)الظاهرة أم الُمقدرة؟ 

 ديني، المصحف ماذا نجد على كلمة دين يف المصحف؟ كسرة؛ أل
 
ن األصل ولِي

فلهذا إذا وقفت عليه، طبًعا الوقوف إما أن تقف بالسكون، ولِي دين، أو تقف 
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بالروم ُتخرج يعني بعض الكسرة بحيث يسمعها القريب دون البعيد؛ ألن الكسرة 

 موجودة.

، ما [45]ق: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ):  ونحو ذلك قوله

 مفعول به منصوب. (ۅ ۅ ۉ)إعراب وعيد؟ 

ن زيًدا، فلماذا لم يقل وذكر بالقرآِن  "ُف زيًداأخا"تقول:  وإذا وقفت أخاُف م 

من يخاُف وعيًدا؟ ألن أصل اآلية فذكر بالقرآِن من يخاُف وعيدي، ثم حذف ياء 

المتكلم لما قلناه يف باب اإلضافة، أن ياء المضاف، أن ياء المتكلم يجوز أن 

 ُتحذف من األسماء ومن األفعال.

 

¹ 
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